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สถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ๔
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา

กระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราชการ
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ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖   

แก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา ๙ และมาตรา ๑๖) ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  หรือปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานเพ่ือให้ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ปัญห าและอุปสรรคที่ เกิดขึ้น                       
เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา   หรือปรับแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมได้ทันท่วงที นอกจากนั้น                  
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจะท าให้ระบบบริหารงบประมาณของหน่วยงานมุ่งเน้นไปที่ผลงาน 
และผลลัพธ์มากขึ้น รวมทั้งมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

ส านั ก พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ และความร่ วมมื ออ าชี วศึ กษ า  สถาบั น การอาชี วศึ กษ า                               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕                  
ของสถาบันฯ เพ่ือให้สามารถตอบสนองนโยบายของหน่วยงานของรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และความเร่งด่วนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงบริบท               
ทางสังคมอีกด้วย  ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  มีผู้รับผิดชอบในระดับบริหารผู้ปฏิบัติและ          
ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานด้านการวางแผน การจัดท างบประมาณ และการติดตาม
ประเมินผล    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จึงหวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  นี้จะเป็นเครื่องน าพาให้ผู้ปฏิบัติงานน าไปใช้กับงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และจะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่น าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาหน่วยงานต่อไป 
 
                                                                                     คณะผู้จัดท า 
      ส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา   
                                                                สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  
  

 
 
 
 
 
 
 

ค ำน ำ 



 

ค ำน ำ 
 ค ำปรำรภผู้อ ำนวยกำรสถำบัน    1 
 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 - ความเป็นมาและความส าคัญ    3 
 - วัตถุประสงค์      4  
 - ข้อมูลทั่วไป      4 
 - ข้อมูลอาคารสถานที่     5 
 - เป้าประสงค์      6 
 - วิสัยทัศน์ ปรัชญา     6 
 - ตราสถาบัน      7 
 - ธงและสีสถาบัน      8 
 - ต้นไม้ประจ าสถาบัน     8 
 - ฝ่ายบริหารสถาบัน     9 
 - ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์    11 
 - การวิเคราะห์สถานการณ์    13 
 - แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน    14 
 - การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์    15 
 - สรุปความเชื่อมโยงของแผน    16 
 - ข้อมูลบุคลากร      17 
 - ข้อมูลผู้บริหารในสังกัด     17 
 - ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   18 
 - ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2564   22 
 - ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563  23 
 - ข้อมูลจ านวน นักศึกษา แยกตามระดับชั้น ปี 2564 24 
 - จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 25 
  
 

ส่วนที่ 2 กรอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 
- วิสัยทัศน์      26 

 - เป้าหมาย      26  
 - วัตถุประสงค์      27 
 - กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี   27 
 - การมองเป้าหมายร่วมกัน แผนแม่บท 23 ประเด็น  29 
 - แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   30 
 - กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 30 
 - ขอบเขตและหมุดหมาย     31 
 - นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา   33 
  
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำรบัญ 



  
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ กระทรวงศึกษาธิการ   34 

 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ อาชีวศึกษา    35 
 - นโยบาย จุดเน้น อาชีวศึกษา    37 
 
 
ส่วนที่ 3 สรุปหน้ำรำยจ่ำย  

- สรุปรายจ่ายเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2564 กับ พ.ศ. 2565 38 
 - สรุปรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  40  
 
ภำคผนวก 
 1. แบบฟอร์มโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
 2. สรุปรำยช่ือโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 3. ค ำสั่ง 
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำรบัญ (ต่อ) 
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1 

 
“งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน  
ทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องท าความเข้าใจถึงความส าคัญในหน้าที่             

และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท าด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความ
สุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ด าเนินก้าวหน้า
ไปพร้อมกัน และส าเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือ ยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชน

ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป" 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชวาทแกข่้าราชการพลเรือน                
เน่ืองในวันข้าราชการพลเรือน  ๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
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ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล และก าหนดเรื่องการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางในการให้บริการประชาชน   
และติดต่อระหว่างส่วนราชการ รวมถึงในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงบริบททั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
เทคโนโลยี จึงได้สั่งการให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วน 
ครอบคลุม ต่อระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง  และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และให้ ทันสมัยต่อบริบทการปฏิบัติงานของสถาบันฯ  ในปัจจุบัน เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางและทิศทางการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  
โดยเฉพาะทิศทางการเปิดประเทศ   การเปิดท าการเรียนการสอนของนักเรียน  นักศึกษา  การจัดประชุม  
นิทรรศการ และขบวนการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาประเทศ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      (นายลิขิต  พลเหลา) 
                    ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
 

ค าปรารภผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
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ตามหมวด ๓  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ   
มาตรา ๙   การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ     

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 

ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 

(๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

(๔) ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
ราชการให้เหมาะสม 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียง
หรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิด   การบริหาร
ราชการแบบบูรณการร่วมกัน  โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุน
การปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือหัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศ    เพ่ือให้การบริหาร
ราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือในต่างประเทศ แล้วแต่กรณีสามารถใช้อ านาจตามกฎหมายได้
ครบถ้วนตามความจ าเป็นและบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรา ๑๑  ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การ                  
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร   และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ    
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้ง                   
ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด                  
ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี 

ส่วนที่ 1 บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
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๑.  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

๒.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการน านโยบาย  ยุทธศาสตร์ และบทบาท  ภารกิจ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  สู่การปฏิบัติ 
 ๓.  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

 

 

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  Institute of Vocational education 
Northeastern Region ๔  เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ    โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จัดท ากฎกระทรวงจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม  
พ.ศ.๒๕๕๕  และประกาศกฎกระทรวงฯ ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๒๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเกิด
การรวมตัวกันของ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยการอาชีพในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒  คือ   จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัด
อ านาจเจริญ  ซึ่งประกอบไปด้วย 

๑. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
๓. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
๔. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
๕. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
๖. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
๗. วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 
 
 

วัตถุประสงค์ 

ข้อมูลทั่วไปสถาบัน 
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เพ่ือท าหน้าที่ผลิตปัญญาชนคนอาชีวศึกษา  สู่ตลาดแรงงานซึ่งในปัจจุบันถือว่ามีความต้องการสูง 

และเพ่ิมอัตราก าลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการศึกษาขั้นสูง โดยเปิดท าการสอนในระดับปริญญาตรี                       
(สายปฏิบัติการ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
สถานที่ตั้ง    เลขที่  ๖๓๒     หมู่ที่  ๔   ถนนวาริน – พิบูล  ต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ                              

จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๙๐  บนพื้นที ่๓๑ – ๑ – ๕ ไร่  
ติดต่อ   โทรศัพท์/โทรสาร   ๐๔๕-๒๑๐๖๙๑  ๐๔๕-๒๑๐๖๙๒  เว็ปไซด์  http://www.ivene๔.ac.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่  ๖๓๒  หมู่ที่ ๔   ถนนวาริน – พิบูล  ต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ                               
จังหวัด อุบลราชธานี  ๓๔๑๙๐  บนพื้นที่ ๓๑ – ๑ – ๕ ไร่  

๑. อาคารอ านวยการ    ๑  หลัง   ราคา ๒๓,๕๐๔,๐๐๐ บาท 
๒. อาคารวิทยบริการ    ๑   หลัง  
๓. โรงอาหาร              ๑  หลัง 
๔. อาคารบ้านพักครู  จ านวน  ๖  ยูนิต    
๕. ถังน้ าประปาขนาดความจุ  ๕,๐๐๐ ลิตร  ๑ ถัง 
 

ข้อมูลอาคารสถานที่ 
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สถาบันการอาชีวศึกษา (Institute of Vocational Education) เป็นสถาบัน อุดมศึกษาด้าน

วิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ช านาญการ

ปฏิบัติการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
 

      “เมื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาแล้ว สามารถจัดการอาชีวศึกษาได้จนถึงระดับปริญญา
ตรี ที่เรียกว่าระบบ 3-2-2 คือ ปวช.- ปวส. –ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 

วิสัยทัศน์ ปรัชญา เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ ค าขวัญ พันธกิจ 
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เป็นวงกลมสีแดงเลือดหมู เส้นรอบวงสีด า บนพ้ืนสีแดงเลือดหมูมีภาพลายไทยสีเหลือง
ทองมีวงกลมล้อมรอบเส้นวงกลมวงเป็นแถบสามสี คือ สีด า สีแดงเลือดหมูและสีด าพ้ืนสีขาว ด้านบนมีชื่อ
ภาษาไทยสีด า “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ” และด้านล่างมีชื่อภาษาอังกฤษสีด า 
INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION : NORTHEASTERN REGION 4 โ ด ยมี ด อกจั น สี ด า กั้ น
ด้านซ้ายและด้านขวาประกอบด้วย 

 

 เสมาธรรมจักร  หมายถึง  ความดีงาน 
 บัลลังก์สิงห์  หมายถึง  ความมั่นคง ศิริประภา 
      (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) 
 ใต้เสมาธรรมจักร  หมายถึง  แสงสว่างแห่งปัญญา 
 ตัวเลข 1 (ในรัศมีเปลว) หมายถึง  ความล้ าเลิศแห่งปัญญา 

 
 
   ดอกบัวที่บานพ้นน้ า  หมายถึง  การเกิดปัญญา 
   (ด้านข้างทั้งสอง) 
   กนกเปลว   หมายถึง  ความสว่างไสว โชติช่วงตลอดเวลา 
   (ซึ่งมีต้นก าเนิดมาจากเปลวไฟ) 
 
 
   ทุ.ส.นิ.ม. (ย่อมาจาก องค์ประกอบของอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) 
      หมายถึง  ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ 

 
 

ตราสถาบัน 
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ความหมาย 

สีฟ้า     เป็นสีที่ให้ความรู้สึกปลอดโปร่งสบาย ปลอดภัย สดชื่นร่าเริง เย็นใจ                          

                               และมีความเป็นอิสระ                         

สีแดง (เลือดหมู)  เป็นสีแห่งอ านาจแสดงถึงการมีพลัง ความมั่นคง ความเข้มแข็ง                    

                               และความเป็นผู้น า 

สีฟ้า-สีแดง (เลือดหมู) แสดงถึงพลัง ความเข้มแข็ง ความม่ังคงและเย็นใจมีความเป็นอิสระ  

 

 
 
 
 
 
ต้นอินทนิล 
(Lagerstroemia Specious) 
ต้นอินทนิลเป็นไม้ยืนต้น เนื้อเข็ง ล าต้นแข็งแรงทนต่อ

ทุกสภาพดินฟ้าอากาศเปรียบเสมือนความมั่นคงของชีวิตจาก
การศึกษา ดอกอินทนิล  มีสีม่วงขาว ชมพู ออกดอกตลอดปี 
เปรียบเสมือนการสร้างนักศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

ธง และสีประจ าสถาบัน 

  

      
 

  

    
 

ธงประจ ำสถำบัน สีประจ ำสถำบัน 

ต้นไม้ประจ าสถาบัน 



 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4 

๙ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ฝ่ายบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

นำยนิยม ศรีวิเศษ 

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

นำยลิขิต  พลเหลำ 

ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

นำยจิระวัฒน์  ชวลิต 

รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

นำยประดิษฐ์  พำชื่น 

รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 



 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4 

๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

นำยวินัย  จันทรเกษม 

  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

4 
 

นำยสุร ำภะ  สุร ำไพ 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา 
 

นำยชุมสันติ  แสนทวีสุข 

ผู้อ านวยส านักอาชีวศึกษาบัณฑิต 
 

ฝ่ายบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 (ต่อ) 



 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4 

๑๑ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของ   
ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 

 

กลยุทธ์    
1.  สร้างพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
2.  สร้างภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพที่ดีให้กับผู้เรียน 
3.  พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 

กลยุทธ์   
1. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
2. พัฒนาการวิจัยสถาบัน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้มีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมพัฒนาการจัดระบบเครือข่ายการวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถาบันในด้านการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ

และเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 
 

กลยุทธ์  
1.  สนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน  ใบงาน ใบความรู้ 
2.  ส่งเสริมพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
3.  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือการจัดท านวัตกรรม  
     สิ่งประดิษฐ์ เข้าสู่สถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม 

  4.  ให้สถาบันเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างเครือข่ายและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง           

วิชาการระหว่างหน่วยงาน  สถานประกอบการ  และสถานศึกษาทั้งภายใน

และต่างประเทศ 
 

กลยุทธ์            
  1.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

2.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอาชีวศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
3.  ส่งเสริมการระดมทรัพยากรสร้างเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategic Issue) 



 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4 

๑๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอน ปรับปรุงหลักสูตร ระดับ ปวช.   
ปวส. และปริญญาตรี  สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

 

  กลยุทธ   
1. แสวงหาความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมให้มีครูในสถานประกอบการ 
2. ลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  สถานประกอบการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาหลักสูตร   
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพตาม 
หลักธรรมมาภิบาล 
 

กลยุทธ   
1.  พัฒนาการบริหารสถาบันให้มีประสิทธิภาพเป็น เอกภาพ ธรรมมาภิบาล 
2.  ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการบริหารงานภายในสถาบัน 
 

 

นโยบายและเป้าหมายของสถาบันฯ (Objectives) 

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ช านาญการปฏิบัติการสอน 
2. ส่งเสริมการวิจัย การถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยี 
3.  ทะนุบ ารุงศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้การบริการวิชาการ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4 

๑๓ 

 

 

 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Aanalysis) ปัจจัยภายใน 



 

 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4 

๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 



 

 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4 

๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์ชำติสู่แผนพัฒนำสถำบันฯ 



 

 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4 

๑๖ 

 

 

วิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าการผลิตและพัฒนาก าลังคน” 

พันธกิจ 1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมการท าผลงานวิจัย และการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เพือ่พัฒนาการ
เรียนการสอน พัฒนาชุมชนและประเทศ 

3. สร้างศักยภาพในการให้บรกิารวิชาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคม 

4.ส่งเสริมสถานศึกษาในสถาบันฯ ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

1. พัฒนาคุณภาพและ
เพิ่มปริมาณผู้เรียนให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

2. ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการเปิดสอน 
ปรับปรุงหลักสูตร ระดับ 
ปวช.  ปวส. และปริญญาตรี  
สายเทคโนโลยีหรอืสาย
ปฏิบัติการ 

3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
วิชาชีพ 

4. เสริมสร้างสมรรถนะ
และประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของครู 
คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาดา้น
อาชีวศึกษา 

5. ยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการแนวใหม่ให้มีประสิทธภิาพ
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

6. ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสถาบันใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนในทกุ
ระดับและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้วิชาชีพของชุมชน 

กลยุทธ 1.  สร้างพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
2.  พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรการ
อาชีวศึกษา 
3.  พัฒนาคุณภาพและ
สมรรถนะผู้เรียน 

1.  พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรการอาชีวศึกษา 
2.  พัฒนาการวจิัยสถาบัน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.  ส่งเสริมพัฒนาการ
จัดระบบเครือข่ายการวจิัย
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

1.  สนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน  
ใบงาน ใบความรู ้
2.  ส่งเสริมพัฒนานักวิจยัรุ่นใหม ่
3.  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อการจัดท านวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ เข้าสู่สถานประกอบการหรอื
ภาคอุตสาหกรรม 
4. ให้สถาบันเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย 

1.  ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมอื
ในการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 
2.  พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศอาชีวศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ 
3.  ส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรสร้าง
เครือข่ายในการจัดการ
อาชีวศึกษา 

1. แสวงหาความร่วมมือเพือ่
ส่งเสริมให้มีครูในสถาน
ประกอบการ 
2. ลงนามความร่วมมือระหวา่ง
หน่วยงาน  สถานประกอบการ 
เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร   

1.  พัฒนาการบริหารสถาบันให้มี
ประสิทธิภาพเป็น เอกภาพ ธรรมมาภิ
บาล 
2.  ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน
การบริหารงานภายในสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สรุปความเชื่อมโยงของแผน  ประจ าปีงบประมาณ 2565  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 



 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4 

๑๗ 

ท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ หมำยเหตุ

๑ นายลิขิต  พลเหลา ผู้อ านวยการสถาบันฯ คอ.ม เคร่ืองกล

๒ นายจิระวัฒน์  ชวลิต รองผู้อ านวยการสถาบันฯ ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์

๓ ดร.ประดิษฐ์  พาชืน่ รองผู้อ านวยการสถาบันฯ ป.เอก PH.D

๔ นายวินัย จันทรเกษม ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถาบันฯ ศศ.ม ภาษาศาสตร์ประยุกต์

๕ นายสุร าภะ  สุร าไพ ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ศศ.ม บริหารการศึกษา

๖ ดร.ชมุสันติ  แสนทวีสุข ผู้อ านวยการอาชวีศึกษาบัณฑิต ป.เอก วิศวกรรมเคร่ืองกล

๗ น.ส. นพรัตน์  ศรีชืน่ งานการเงินและบัญชี ป.ตรี บริหารธุรกิจ

๘ น.ส. กนกวรรณ  ศรีจันทร์ งานการเงินและบัญชี ป.ตรี บริหารธุรกิจ

๙ นายกัมพล  หนูทอง บริหารงานท่ัวไป ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์

๑๐ น.ส.อ้อย  กาลพันธ์ งานพัสดุ ป.ตรี บริหารธุรกิจ

๑๑ น.ส.พิมพ์ชนก  นามเหลา งานบุคลากร ป.ตรี บริหารธุรกิจ

๑๒ น.ส. นันทนา  ซ่ือจริง งานอาชวีศึกษาบัณฑิต ป.ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต

๑๓ น.ส.สุภัสสร มนตรีโพธ์ิ งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๑๔ นางสาวรุ่งฤดี  พรหมนาม งานนิติการ ป.ตรี นิติศาสตร์

๑๕ นายสมพร  วงค์ค าเหลา นักการ มัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๖ นายอลงกรณ์  ประทุมแพง นักการ มัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๗ นางบุญยู้  วงค์ค าเหลา แม่บ้าน ประถมศึกษาตอนต้น

๑๘ นายธีรภัทธ  สุขไสย พนักงานขับรถ ปวส. เทคนิคยานยนต์

๑๙ นายวินัย  นุแล พนักงานรักษาความปลอดภัย มัธยมศึกษาตอนต้น

ท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ วิทยฐำนะ

๑ นายธาตรี  พิบูลมณฑา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คอม. วิศวกรรมเคร่ืองกล ช านาญการพิเศษ

๒ นางลฎาภา  แสวงทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชวีศึกษาอุบลราชธานี ค.ม. การบริหารการศึกษา ช านาญการพิเศษ

๖ นายสมปอง    ทองศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ศษ.ม.  บริหารการศึกษา ช านาญการพิเศษ

๗ นายส ารวย    โพธ์ิไทรย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ ค.ม. การบริหารการศึกษา ช านาญการพิเศษ

๕ นายไพบูลย์  มีศิลป์ ป.ร.ด. วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา ช านาญการพิเศษ

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชพีศรีสะเกษ

๓ นายรุ่งวิจักษ์  หวังมวนกลาง ค.ม. การบริหารการศึกษา ช านาญการพิเศษ

๔ นายณัฐวิชญ์  ศิริรัชฎานนท์ ค.ด. การบริหารการศึกษา ช านาญการพิเศษ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ข้อมูลบุคลากร 

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 



 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4 

๑๘ 

ท่ี สถำนศึกษำ หลักสูตร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

นายวสันต์  สุดา

นายอาคม  ปาสีโล

นายสมชาย  แววศรี

นายนครินทร์  ค าผุย

น.ส.แสงเดือน เพชรผดุง

นายสถิระ  กาญจันดา

นายคุณากร  ผ่านส าแดง

นายปัญจพร  พฤกษชาติ

นายสุนทร  ดอนชยั

นายสวัสด์ิ  ธงไชย

นางสาวเสาวภา  ยุติ

นายอิทธิพล  สุขเต็ม

นายชนินทร์  พบลาภ

นายชวินทร์  พลหาญ

นางราณี  ศรีสุรนารี

นางเสาวณี  แสนทวีสุข

นางสุพัตรา  วงศ์วิศาลพร

น.ส.พัชนี  ตันติเศรษฐ

นางบังอร  พันธ์โสภา

นายสุริยา  จันทร์ส่อง

นางรติภัทร  จันทร์ส่อง

นายพิศิษฐ์  อู่ศิริกุลพาณิชย์

นายสุระชาติ  พละศักด์ิ

นายชติณรงค์  อักษรศรี

๒ วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี กำรบัญชี

คอมพิวเตอร์กรำฟิก

๑ วิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี เทคโนโลยียำนยนต์

เทคโนโลยีไฟฟ้ำ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผลชอบหลักสูตร 



 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4 

๑๙ 

ท่ี สถำนศึกษำ หลักสูตร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

นายเลิศ  ก้านเหลือง

นางยุภาพรรณ  ก้านเหลือง

นายบัญชา  ปัญญามงคล

นายสุภาษิต  ดวนใหญ่

นายอักษรทัย  งามแสง

นายวีระวัฒน์  ภูสมหมาย

นายอรุณ  ทองกลม

นางมัลลิกา  สิทธิโชค

นายบัวทอง ม่ันวงศ์

นายฐิติพงศ์  ชาชมุพร

นางปริษา  ป้ันดี

นางนลินี  เดชวัน

ดร.ธนชน  อินทจักทร์

นายพรธิวา  วงษ์พิทักษ์

น.ส.ปุณณดา  ค าเสียง

น.ส.อิสราภรณ์  พบลาภ

นางณัธิกา  สิมชมพู

น.ส.ปริยากร  ปริโยทัย

นางมลีทอง  จารุพงษ์

น.ส.พิชชาพิมพ์  ศรีเสมอ

เทคโนโลยียำนยนต์ นายพยนต์  สืนเสน

นายจิรโรจน์  เลิศธนเป่ียมสุข

นายวัฒนา  บุญตา

นายจิรศักด์ิ  ดุษฎี

นายปิยะวุฒิ  ป้องเพชร

กำรบัญชี

๓ วิทยำลัยเทคนิคศรีสะเกษ เทคโนโลยีไฟฟ้ำ

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผลชอบหลักสูตร (ต่อ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4 

๒๐ 

ท่ี สถำนศึกษำ หลักสูตร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

นายทวี  มณีสาย

นายชยัสมร  ทนทาน

นายสุพงศ์สิทธ์ิ  สมัครสมาน

นายพิสิฐพงศ์  จันทร์หอม

นายศักรินทร์  ไชยปัญญา

นางมะลิ  จรรยากรณ์

นายกัณหา  อุทธิเสน

นายคณิศร  บัวจันทร์

นายค าภา  ขันตี

นายวุฒิภัทร  พรมมา

๕ วิทยำลัยเทคนิคยโสธร นายสุรเดช  จันทร์สา

นายกฤษฎา  ท่ังทอง

ว่าท่ี ร.ท.สาคร  ศรีสุวรรณ์

นายทวี  ละลอกน  า

นายวัชระ  ดียะตาม

นายประศาสตร์  ค าตา

นายสน่ัน  ค าบุดดา

นายศุภฤกษ์  ศรีดาว

นายเพ่ิมพูน  อนันตา

นายสุรศักด์ิ  บุญเอก

นายชงิชยั  ศรีสุรัตน์

นายสนองศิลป์  ศิริโสม

นายฤทธิเดช  บุญตา

นายอภิชล  แสวงดี

นายวีระศักด์ิ  สุวรรณเพชร

วิทยำลัยกำรอำชีพศรีสะเกษ๔

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีกำรผลิต

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

เทคโนโลยียำนยนต์

เทคโนโลยีไฟฟ้ำ

ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผลชอบหลักสูตร (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4 

๒๑ 

ท่ี สถำนศึกษำ หลักสูตร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

นายวิวัฒน์  นัสสาสาร

นางเมตตา  บันลือหาญ

น.ส.วรรณภา  แคนไธสง

น.ส.ปิยธิดา  สายสุทธ์ิ

นางทารินทร  วิเวกวินย์

นายจุมพล  ชมุสงค์

นายรังสรรค์  ศรีเสมอ

นายอุทัย  พลเขตต์

นายอุดมศักด์ิ  นามมนตรี

นายสุพัฒน์  แนวจ าปา

กำรบัญขี

เทคโนโลยีกำรผลิต

ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผลชอบหลักสูตร (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4 

๒๒ 

ทล.บ ๑ ทล.บ ๒ ตกค้ำง

เทคโนโลยียานยนต์ ๕๖ ๒๐ 40 33 4 77

เทคโนโลยีไฟฟ้า ๖๐ ๒๐ 19 13 - 32

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ๖๓ ๒๐ 12 10 - 22

การบัญชี ๕๖ 25 24 41 - 65

คอมพิวเตอร์กราฟิก ๖๒ 25 - - 1 1

วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีโยธา ๖๒

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๕๗ 20 11 34 - 45

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ๕๖ 20 - 12 - 12

เทคโนโลยีไฟฟ้า ๕๘ 20 16 14 1 31

การบัญชี ๖๓ 20 17 20 - 37

เทคโนโลยียานยนต์ ๖๓ 20 22 8 - 30

เทคโนโลยีการผลิต ๖๓ 20 20 19 - 39

เทคโนโลยีสารสนเทศ ๖๔ 20 8 - - 8

การบัญชี ๖๒ 20 23 23 - 46

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ๖๐ 20 13 13 - 26

เทคโนโลยีไฟฟ้า ๕๖ 20 36 30 1 67

เทคโนโลยียานยนต์ ๕๘ 20 9 17 - 26

เทคโนโลยีการผลิต ๖๔ 20 14 - - 14

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ๕๗

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๕๖
วิทยำลัยเทคนิคอ ำนำจเจริญ

ปิดหลักสูตร

ปิดหลักสูตร

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
รวม

วิทยำลัยเทคนิคยโสธร

สถำนศึกษำ สำขำวิชำ พ.ศ.ท่ีเปิดสอน แผนรับปี ๖๔

วิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี

วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี

ปิดหลักสูตร

วิทยำลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยำลัยกำรอำชีพศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลนักศึกษาปีการศึกษา 2564 



 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4 

๒๓ 

สถำนศึกษำ สำขำวิชำ ปี พ.ศ. ท่ีเปิด แผนรับ ผู้ส ำเร็จ ตกค้ำง รวม

เทคโนโลยียานยนต์ ๕๖ 20 10 2 12

เทคโนโลยีไฟฟ้า ๖๐ 20 8 2 10

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ๖๓ 20 - - -

การบัญชี ๕๖ 25 14 - 14

คอมพิวเตอร์กราฟิก ๖๒ 25 6 - 6

วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม เทคโนโลยีโยธา ๖๒ 20 12 - 12

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๕๗ 20 37 1 38

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ๕๖ 20 5 1 6

เทคโนโลยีไฟฟ้า ๕๘ 20 16 2 18

การบัญชี ๖๓ 20 - - -

เทคโนโลยียานยนต์ ๖๓ 20 - - -

เทคโนโลยีการผลิต ๖๓ 20 12 - 12

เทคโนโลยีสารสนเทศ ๖๔ 20 - - -

การบัญชี ๖๒ 20 17 - 17

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ๖๐ 20 7 - 7

เทคโนโลยีไฟฟ้า ๕๖ 20 21 1 22

เทคโนโลยียานยนต์ ๕๘ 20 18 - 18

เทคโนโลยีการผลิต ๖๔ 20 - - -
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ๕๗
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๕๖

370 184 9 192

วิทยำลัยเทคนิคยโสธร

วิทยำลัยเทคนิคอ ำนำจเจริญ
ปิดหลักสูตร

ปิดหลักสูตร
รวม

วิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี

วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี

วิทยำลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วิทยำลัยกำรอำชีพศรีสะเกษ

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 



 

 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4 

๒๔ 

ปวช.๑ ปวช.๒ ปวช.๓ ปวส.๑ ปวส.๒
รหัส ๖๔
(ปี1)

รหัส ๖๓
(ปี๒)

๑ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 778 711 1,226 1,437 1,882 71 56 127
๒ วิทยาลัยอาชวีศึกษาอุบลราชธานี 499 546 593 670 748 24 41 65
๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 529 483 582 577 535 - - -
๔ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 1,140 987 1,122 1251 1,490 66 88 154
๕ วิทยาลัยการอาชพีศรีสะเกษ 587 306 458 328 347 28 19 47
๖ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 831 880 1,078 887 1,029 95 83 178
๗ วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 600 517 555 576 613 - - -

๔,๙๖๔ ๔,๔๓๐ ๕,๖๑๔ ๕,๗๒๖ ๖,๖๔๔ ๒๘๔ ๒๘๗ ๕๗๑

หมายเหตุ

รวม

ท่ี สถานศึกษา
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี

รวม ป.ตรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ข้อมูลจ านวน นักเรียน นักศึกษา แยกตามระดับชั้นปี ปีการศึกษา 2564 
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สถาบัน วิทยาลัย สาขาวิชา รหัส 59 รหัส 60 รหัส 61รหัส 62 รวม รวมท้ังส้ิน

วิทยาลัยเทคนคิอุบลราชธานี เทคโนโลยีไฟฟ้า 2 8 10

เทคโนโลยียานยนต์ 2 10 12

การบัญชี 14 14

คอมพิวเตอร์กราฟิก 6 6

วิทยาลัยเทคนคิเดชอุดม เทคโนโลยีโยธา 12 12 12

สถาบันการอาชวีศึกษา วิทยาลัยเทคนคิศรีสะเกษ เทคโนโลยีไฟฟ้า 2 16 18

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื4 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์ 1 5 6

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 37 38

วิทยาลัยการอาชพีศรีสะเกษ เทคโนโลยีการผลิต 12 12 12

วิทยาลัยเทคนคิยโสธร เทคโนโลยียานยนต์ 18 18

เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 21 22

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์ 7 7

การบัญชี 17 17

0 2 7 183 192 192

วิทยาลัยอาชวีศึกษาอุบลราชธานี

จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563

22

20

62

64

รวมท้ังส้ิน

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2563 
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ส่วนที่ 2 กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

 
 

 

 

   

 
 

เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย                  

และยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 

 

“ยทปเ นั ่าั้งเาาไน่้ปทาไนป้ไนปท่ไนป่พ่ทเยร่ยทปเ นงไน่เยคคงัคง่มเทงไน่เมเาวคไมยทไศทเะรป

เนทพเมพจงรเงั่ปท”ยคปเยร่้มพงจ่์ยทปจตเศเมพงลเท“าไน่้ปทาไนป้ไนปท่ไนป่พ่”  

 

 

    ๑. ความม่ันคง 
       ๑.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
        ๑.๒  ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง                 
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
       ๑.๓  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ
ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
         ๑.๔  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับ                            
การด ารงชีวิตมีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
         ๑.๕  ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 
  ๒. ความม่ังคั่ง    
        ๒.๑  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น   

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

 

วิสัยทัศน์ 

 

เป้าหมาย 
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         ๒ .๒ท ทเนทพเมพจาั้งเาสเาเทถใ่มเทยะลปะไ่สูปทสเาเทถสทคเปทเ่ััค ไ้ปภเ่ใ่ยคป

ภเ่่รมยทปเ นทสทคเปเเ่เนทพเมพจยคปสไป้ายวลปร่เ้มทยคปเยร่จุัสตเ้ไทะรปมเทเศพนราโ่ปใ่ภูาพภเ้ท ทท

 ไ้ปมเท้า่เ้าะ่สลปทมเทผคพมทมเท้คเมเทคป ุ่ยคปมเท ตเธุทมพจทาับ บเ สตเ้ไทใ่ทปัไบภูาพภเ้ททยคปทปัไบโคมท

เมพัสเ่สไางไ่ธ์ เปเนทพเมพจยคปมเท้คเร่ลเปาังคไปทท 

 ๒.๓  ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่                      
ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่ เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

  ๓. ความย่ังยืน 
   ๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
   ๓.๒  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ  
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
   ๓.๓  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 
 

 

 ๑. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
 ๒. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
 ๓. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
 ๔. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 

 

 

 

ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การสร้างความม่ันคง 

 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑ เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

วัตถุประสงค์ 

 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ท 
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    ยุทธศาสตร์ที่ ๑.๓ การรักษาความม่ันคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒   การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๒ การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มแข็งเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม บริการและการท่องเที่ยว  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๓ การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๕ การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 

 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และ

ทั่วถงึ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๓ การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม   
 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   

ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๑ การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๑ การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่ 
เหมาะสม 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 6.5  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็น
สากล 
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ความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน  พิจารณาจาก บทบาท  ภารกิจ  และหน้าที่  ของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ความมั่นคง ๒. การต่างประเทศ 
๓. การเกษตร ๔. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
๕. การท่องเที่ยว ๖. พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
๗. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล ๘. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมยุคใหม่ 
๙. เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
๑๑. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ๑๒. การพัฒนาการเรียนรู้ 
๑๓. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ๑๔. ศักยภาพการกีฬา 
๑๕. พลังทางสังคม ๑๖. เศรษฐกิจฐานราก 
๑๗. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ๑๘. การเติบโตอย่างยั่งยืน 
๑๙. การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ ๒๐. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
๒๑. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒๒. กฏหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๒๓. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

การมองเป้าหมายร่วมกัน แผนแม่บท 23 ประเด็น 

 

ส าหรับกระทรวงศึกษาธิการ 

 

2 ประเด็นแผนแม่บทหลักที่เกี่ยวข้อง 3 เป้าหมายหมายแม่บทย่อย 
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๑๑๐๓๐๑       วัยเรียน /วัยรุ่น  มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  ครบถ้วนรู้จักคิด  วิเคราะห์ รัก
การเรียน มีความรู้  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  
ปรับตัว  สื่อสาร  และท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

๑๒๐๑๐๑   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรยนรู้  และทักษะที่
จ าเป็นของโลกใน ศตวรรษท่ี ๒๑  ในทุกระดับ  และสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๑๒๐๒๐๑   ประเทศมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาเพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” (Transformation to   
Hi-Value and Sustainable Thailand) การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 มีจุดประสงค์เพ่ือ  พลิกโฉมประเทศไทย หรือ เปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญ่  (Thailand’s 
transformations) ภายใต้แนวคิด “Resilience” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการลดความเปราะบาง สร้างความ

เรื่องท่ี ๑ :  การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษา 
                แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง 
เรื่องท่ี ๒ :   การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
เรื่องท่ี ๓ :   การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
เรื่องท่ี ๔ :   การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 
เรื่องท่ี ๕ :   การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
เรื่องท่ี ๖ :   การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง 
                การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
เรื่องท่ี ๗ :   การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for 
                Educational and Learning Reform) 

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
“พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”  

(Transformation to Hi-Value and Sustainable Thailand) 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
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พร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ  โดยสร้างภูมิคุ้มกันทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน   โดยการพลิกโฉมประเทศไทยครอบคลุม
ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้าง  นโยบาย และกลไก ในขณะเดียวกัน กรอบแผนพัฒนาฯ                     
ฉบับที่ ๑๓  ยังมุ่งก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการ
สร้างความสมดุลในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม  
รวมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนองคาพยพในมิติต่าง ๆ ให้เท่าทันและสอดคล้องกับพลวัตและบริบทใหม่
ของโลก    โดยค านึงถึงเงื่อนไขของสถานการณ์และทรัพยากรของประเทศ    นอกจากนี้ กรอบแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๓   ยังให้ความส าคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี                       
ของประชาชนทุกกลุ่ม และส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมุดหมาย ขอบเขต 

12. ไทยมีก าลังคน 
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง ตอบ 
โจทย์การพัฒนาแห่ง 
อนาคต 

* ระบบการศึกษาไทยตั้งแต่ระดับปฐมวัยมีคุณภาพมาตรฐานใกล้เคียงกันภายในประเทศ
และเทียบเท่าระดับสากล โดยมุ่งพัฒนาคนให้มีทักษะที่จ าเป็นในโลกยุคใหม่อย่างรอบ
ด้าน อาทิ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านดิจิทัลและทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมถึงทักษะทางสังคม/พฤติกรรม (Soft  Skills) อาทิ ทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการปรับตัว การยอมรับความแตกต่าง และ
การสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อื่นพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ขอบเขตของหมุดหมายภายใต้ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
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หมุดหมาย ขอบเขต 

* ระบบการศึกษาและกลไกที่เกี่ยวเนื่องมีความเหมาะสมและสอดรับกับศักยภาพของ
เด็กแต่ละกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ จนถึงกลุ่ม NEETs (กลุ่มเด็กและ
เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ท างาน หรือไม่ได้อยู่ในระบบ
ฝึกอบรมใด ๆ) 

* สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับบทบาทในการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีปริมาณและ
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสนับสนุนการมุ่งสู่การเป็น 
Hi-Value and Sustainable Thailand รวมถึงมีบทบาทในการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุก
ช่วงวัย (นอกเหนือจากวัยเรียน) 

* ระบบการฝึกอบรมเพื่อปรับและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน (Reskill / Upskill /New 
skill) มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุดทุกคน
สามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะการฝึกอบรมเพื่อโยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตและ
บริการเป้าหมายภายใต้การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส าหรับ
ผู้มีความเสี่ยงจากการถูกทดแทนจากระบบอัตโนมัติ กลุ่มวัยแรงงานตอนปลาย และ
ผู้สูงอาย ุ

* นโยบายการบริหารจัดการก าลังคนภายใต้บริบทสังคมสูงวัยมีความชัดเจน  และ
สามารถลดทอนความเสี่ยงในการขาดแคลนก าลังแรงงาน อาทิ การขยายอายุเกษียณ 
การยกระดับผลิตภาพแรงงานไทย และการดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศ 
* ระบบการบริหารจัดการก าลังคนและฐานข้อมูลสารสนเทศด้านก าลังคนของประเทศมี
ความบูรณาการ น าไปสู่การออกแบบนโยบายที่เฉพาะเจาะจง และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
* สถาบันทางสังคมเอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร 
การปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง จนถึงมาตรการที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี มีความ
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม 
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นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
นโยบายที ่๑ ทมเทยมย้รปยคปเศพัศูสถเบไ่
งทปาวเมพไมทพ่์ 

นโยบายที่ ๑ ทมเทยมคัะยัทวเใ่มเทัตเทปศังพมะรป
ยทปศเศ่ 

นโยบายที ่๒ ทมเทสทคเป้งเาาไน่้ปยคป้งเา
ยครัภไ่ะรปยทปเ นทยคป้งเาสปบสุะะรป
ยทปเ นททททท 

นโยบายที่ ๒ ทมเทยทไบยทุปทปบบสงไสัพมเทยคป
งไน่เุ้ณภเงศังพมะรปยทปศเศ่ 

นโยบายที ่๓ทมเท ตเุ่บตเทุปนเส่เทนพคยปยคป
งไน่ธททา 

นโยบายที่ ๓ ทาเมทมเทเนทพเมพจเงพนรทรปทไบ้งเา
ผไ่ผง่ะรปเนทพเมพจโคม 

นโยบายท่ี ๔  ทมเทสทคเปบ บเ ะรปั ่ใ่เง ัโคม นโยบายที่ ๔  มเทใวค้งเาศลง่เวคพรเมพมทมทยคป
งไน่เ่งไมมททา 

นโยบายที ่๕  มเทงไน่เเนทพเมพจยคป
้งเาสเาเทถใ่มเทยะลปะไ่ะรปั ่ 

นโยบายที่ ๕  มเท่มทปัไบนไม่ภเงะรปยทปปเ่ 

นโยบายที ่๖  มเทงไน่เงพ้่ ันเนทพเมพจยคปมเท
มทปะเ่้งเาเจทพทสูลภูาพภเ้ 

นโยบายที่ ๖  มเทงเปทเมเเ่ทปบบเนทพเมพจะรป
ยทปเ นสูลร่เ้ม 

นโยบายที ่๗  มเทงไน่เสทคเป้งเาเะคายะ็ปจเม
เเ่ทเม 

นโยบายที่ ๗  มเทเมทั่า้่ั ่สูลนมงททพ ันท๒๑ 

นโยบายที ่๘  มเทยฏพทูยมทปบง่มเทเทั่่ทูคยคป
มเทงไน่เนไม่ภเงะรป้่ั ่ ุมศลงปงไ่ 

นโยบายที่ ๘  มเทยมคัะยัทวเ ุจทพมยคปยทปงฤมพ
าพศรบใ่งปทเศมเทท ไ้ปฝ่เ่มเทเาพรปยคปฝ่เ่
ทเศมเทยทปจตเ 

นโยบายที ่๙  มเทงไน่เทปบบสเธเทณสุะยคป
วคไมยทปมไ่ เปสไป้า 

นโยบายที่ ๙  มเทยมคัะยัทวเ่เเสงมพัยคปสทคเป
้งเาสปบสุะใ่งพ้่ ันศเ่ยั่ภเ้ใมค 

นโยบายที ่๑๐ททมเทฟ้ื่ฟู ทไง่เมทธททาศเมปมเท
ทไมพเสพนปยงัคคราเงพนรมเทเมพบโมร่ลเป่ไนป่พ่ 

นโยบายที่ ๑๐ ทมเทงไน่เทปบบมเทใวคบทพมเท
ยทปศเศ่ 

นโยบายที ่๑๑  มเทยฏพทูยมเทบทพวเทจไัมเท
ภเ้ทไเ 

นโยบายที่ ๑๑ททมเทจไัเมทั่าาเมทมเทมเททรปทไบ
ภไ่ยคคปยคปรุ มภไ่ 

นโยบายที ่๑๒  มเทย้รปมไ่ยคปยทเบยทเามเท
 ุจทพมยคปยทปงฤมพาพศรบทยคปมทปบง่มเท
ุ่มพธททา 

นโยบายที่ ๑๒  มเทส่ไบสุ่่ใวคาัมเทนึมพเทมเท
ทไบฟัป้งเา้พัเว็่ะรปยทปศเศ่ทยคปมเท
ัตเเ่พ่มเทเงพนรยมคัะเงพนาเมพาทไเธททาู่ท 

 

 

นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
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วิสัยทัศน์ (Vision)  
 

“กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ - ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง                   
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

๑. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
๒. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
๓. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๔. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัว

ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กระทรวงศึกษาธิการ 
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ยุทธศาสตร์ (Strategic) 

๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
๔. เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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พันธกิจ (Mission) 

1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ

ประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ 

ฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategic) 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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นโยบาย จุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ส่วนที่ ๓  สรุปงบหน้ารายจ่าย  เปรียบเทียบงบหน้ารายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กับ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เงินรายได้ของสถาบัน (ยกมา) - - ๑,๕๒๕,๑๐๕.๓๓ ๙,๔๑๐,๐๐๐.๐๐
๑.๑  เงินบ ารุงการศึกษา (ร้อยละ ๔๐) ๑,๓๕๑,๔๗๐.๐๐ ๑,๓๕๑,๔๗๐.๐๐ - ๑,๕๘๐,๘๐๐.๐๐
๑.๒  เงินบ ารุงการศึกษา (ร้อยละ ๖๐) ๒,๐๒๗,๒๐๕.๐๐ ๒,๐๒๗,๒๐๕.๐๐ - ๒,๓๗๑,๒๐๐.๐๐

ผลผลิต  ป.ตรี ๗,๑๘๙,๖๖๐.๐๐ ๗,๑๘๙,๖๔๔.๓๗ ๑๕.๖๓ ๗,๔๐๗,๐๗๐.๐๐
-  ค่าตอบแทนใชส้อยวัสดุ ๑,๘๗๕,๓๓๘.๖๘ ๑,๖๐๑,๑๓๐.๐๐
-  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ ๓,๘๔๖,๗๒๐.๐๐ ๓,๙๘๒,๔๔๐.๐๐ เพ่ิมข้ึน
-  ค่าสาธารณูปโภค ๔๔๐,๒๘๔.๖๙ ๖๑๖,๗๐๐.๐๐
-  ค่าวัสดุการศึกษา (ค่าใชจ่้ายรายหัว ป .ตรี) ๑,๐๒๗,๓๐๑.๐๐ ๑,๒๐๖,๘๐๐.๐๐

๓.๑  ค่าตอบแทนพนกังานราชการ ๑,๔๓๑,๑๔๐.๐๐ ๑,๔๑๑,๘๒๘.๐๐ ๑๙,๓๑๒.๐๐ ๑,๔๘๖,๐๘๐.๐๐
๓.๒  ประกันสังคม ๕๔,๐๐๐.๐๐ ๓๒,๓๗๕.๐๐ ๒๑,๖๒๕.๐๐ ๕๔,๐๐๐.๐๐
๓.๑ ทุนการศึกษา ป.ตรี - - - -
๓.๒  โครงการผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยี

- - - -

๔ ชดุปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบที่ ๒ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๗๘,๖๕๓.๐๐ ๓๒๑,๓๔๗.๐๐ - - -

งบลงทุน

คาดว่าจะได้รับ ปี 2565

๒

หมายเหตุ

เงินรายได้

๑

งบด าเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

๓

ล าดับ หมวดงบประมาณ งบท่ีได้รับจัดสรรปี ๒๕๖๔ ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย
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คาดว่าจะได้รับ ปี 2565 หมายเหตุล าดับ หมวดงบประมาณ งบท่ีได้รับจัดสรรปี ๒๕๖๔ ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย

๕.๑  โครงการพัฒนามาตรฐานก าลังคน

อาชวีศึกษา  ด้านเทคโนโลยีฐานนวัตกรรม 

Innovative Technology ให้พร้อมก้าวสู่ 

Thailand ๔.๐

๑,๔๔๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๔๔,๙๓๒.๖๐ ๖๗.๔๐ ๑,๔๔๕,๐๐๐.๐๐

๕.๒  โครงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญา

บัตรและสร้างการรับรู้การอาชวีศึกษาระดับ

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๙,๕๖๓.๙๕ ๔๓๖.๐๕ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๕.๓  โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน

การสอนการวัดประเมินผล เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชวีศึกษา

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ - ๕๐,๐๐๐.๐๐

๕.๔  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกัน

คุณภาพของสถานศึกษา
๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ

๕

สรุปงบหน้ารายจ่าย  เปรียบเทียบงบหน้ารายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กับ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต่อ) 
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สรุปรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

 

อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน   

(บกศ.)
    1,486,080.00    7,730,950.00     1,815,500.00                -                  -    10,935,105.33     21,967,635.33

    1,486,080.00    7,730,950.00     1,815,000.00                -                  -    10,935,105.33     21,967,135.33

    1,486,080.00                      -                         -                  -          995,640.00       2,481,720.00

1.1.1     1,486,080.00                       -   1,486,080.00        

1.1.2 -                       

- 636,000.00       636,000.00          

- 312,840.00       312,840.00          

- 10,800.00         10,800.00            

- 36,000.00         36,000.00            

   7,730,950.00                       -                  -       8,578,060.00 16,309,010.00     

   4,425,240.00                       -                  -                  -                        -          4,425,240.00

         1.2.1.1   ค่าตอบแทนนายกสภาสถาบัน        150,000.00 150,000.00          

-        873,960.00 873,960.00          

-      1,557,600.00 1,557,600.00        

-        426,480.00 426,480.00          

-        360,000.00 360,000.00          

-        480,000.00 480,000.00          

-        134,400.00 134,400.00          

1.2 งบด าเนินงาน

         1.2.1.3 ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารสถาบัน

         1.2.1.2  ค่าตอบแทนผู้บริหารสถาบัน(ท่ีไม่ใช่ข้าราชการ)

ต าแหนง่ผู้อ านวยการสถาบัน(นอกราชการ)

     1.2.1 ค่าตอบแทน

ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน

แม่บ้าน-นกัการภารโรง  จ าวน  3  คน

 เงินเพ่ิมค่าครองชพี

ต าแหนง่ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ

ต าแหนง่รองผู้อ านวยการสถาบัน(นอกราชการ)

ต าแหนง่ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถาบัน(นอกราชการ)

ต าแหนง่ผู้อ านวยการ

ต าแหนง่รองผู้อ านวยการ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รวมงบประมาณท้ังส้ิน รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ

1.งานตามภาระงานประจ า

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ค่าจ้างช่ัวคราว

 เจ้าหนา้ที่ธุรการ จ านวน 4 คน

1.1 งบบุคลากร
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อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน   

(บกศ.)
    1,486,080.00    7,730,950.00     1,815,500.00                -                  -    10,935,105.33     21,967,635.33

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รวมงบประมาณท้ังส้ิน รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ

-                       

- -                       

- ค่าเบ้ียประชมุนายกสภาสถาบัน          24,000.00 24,000.00            

- ค่าเบ้ียประชมุกรรมการสภาสถาบัน        230,400.00 230,400.00          
 (2,000 * 12 คร้ัง)
(1,600*12 คร้ัง *12คน)

-

-                       

- ค่าเบ้ียประชมุประธานอนกุรรมการสถาบัน          15,000.00 15,000.00             1,250*12 คร้ัง

- ค่าเบ้ียประชมุรองประธานอนกุรรมการสถาบัน          13,500.00 13,500.00             1,125*12 คร้ัง

- ค่าเบ้ียประชมุอนกุรรมการสถาบัน        120,000.00 120,000.00           1,000*12 คร้ัง

1.2.1.5          39,900.00 39,900.00             60บ.*35ชม.*19คน

   1,377,410.00                       -                  -       8,578,060.00        9,955,470.00

1.2.2.1
     7,081,600.00         7,081,600.00

1.2.2.2                          -   

- ค่าพาหนะเดินทางกรรมการสภาสถาบัน        240,000.00           240,000.00  คร้ังละ 20,000*12 คร้ัง

-
ค่าที่พักกรรมการสภาสถาบัน

         76,800.00             76,800.00
 1,200+1,200+800*2
คืน*12คร้ัง

- ค่าอาหารในการประชมุสภา
         47,520.00             47,520.00

 13คน+20คน*120บ.*12
คร้ัง

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชมุสภา          27,720.00             27,720.00  13คน+20คน*70บ.*12คร้ัง

ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (โอนเงินคืนวิทยาลัย
ในสังกัดตามประกาศสถาบันฯ)

ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาสถาบัน

         1.2.1.4 เงินค่าเบ้ียประชุมกรรมการ

ค่าตอบแทนประชุมสภา

ค่าตอบแทนประชุมอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย/วิชาการ/ประกัน
คุณภาพ/บริพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร/
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ/พัฒนากิจการ/พัฒนายุทธศาสตร์

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

    1.2.2 ค่าใช้สอย
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อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน   

(บกศ.)
    1,486,080.00    7,730,950.00     1,815,500.00                -                  -    10,935,105.33     21,967,635.33

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รวมงบประมาณท้ังส้ิน รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ
1.2.2.3

- ค่าอาหารในการประชมุอนกุรรมการ          31,680.00             31,680.00  12คน+10คน*12คร้ัง*
120บ.

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชมุ
อนกุรรมการ

         18,480.00             18,480.00  12คน+10คน*12คร้ัง*35
บ.*2เช้า/บ่าย

1.2.2.4        262,133.00 50,000.00                   312,133.00

1.2.2.5                          -   

- ค่าถ่ายเอกสาร        269,880.00           269,880.00

- ค่าสมทบประกันสังคม 5 %          54,000.00 47,460.00                   101,460.00

- ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ          10,000.00             10,000.00

- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์          20,870.00             20,870.00

- ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง          21,087.00             21,087.00

- ค่าประกันของเสียหาย 1,399,000.00             1,399,000.00

1.2.2.6                          -   

- จ้างเหมาบริการต าแหนง่พนกังานรักษาความ
ปลอดภัย

189,360.00                 189,360.00

- จ้างเหมาบริการต าแหนง่พนกังานขับรถยนต์ 107,880.00                 107,880.00

- จ้างเหมาบริการท าความสะอาด                          -   

    1,311,600.00                       -                  -                        -          1,311,600.00

-          20,000.00 20,000.00            

-          32,000.00 32,000.00            

-      1,206,800.00 1,206,800.00        

ค่าใช้สอยอ่ืนๆ

    1.2.3 ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน

ค่าวัสดุส านกังาน

ค่าวัสดุการศึกษา

ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมอนุกรรมการประชุมอนุกรรมการฝ่าย
กฎหมาย/วิชาการ/ประกันคุณภาพ/บริพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และบุคลากร/คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ/พัฒนากิจการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
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อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน   

(บกศ.)
    1,486,080.00    7,730,950.00     1,815,500.00                -                  -    10,935,105.33     21,967,635.33

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รวมงบประมาณท้ังส้ิน รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ
-            6,000.00 6,000.00              

-            5,600.00 5,600.00              

-            6,000.00 6,000.00              

-            6,000.00 6,000.00              

-          10,200.00 10,200.00            

-            7,000.00 7,000.00              

-            6,000.00 -                    6,000.00              

-            6,000.00 -                    6,000.00              

      616,700.00                       -                  -                        -   616,700.00          

-        360,000.00 360,000.00          

-          18,000.00 18,000.00            

-        144,000.00 -                    144,000.00          

-          24,000.00 24,000.00            

-          24,000.00 24,000.00            

-          12,000.00 12,000.00            

-          24,000.00 6,000.00              

-            6,000.00 6,000.00              

-            1,200.00 1,200.00              

-            3,500.00 3,500.00              

1.2.5 โครงการพัฒนาสถาบัน/ภาระงานหน่วยงาน        300,000.00                -                  -         726,600.00        1,026,600.00

- ค่าใชจ่้ายการรับพระราชทานปริญญาบัตรปริญญาบัตร         300,000.00        621,600.00           921,600.00

- ค่าใชจ่้ายโครงการจัดท าคู่มือนกัศึกษา          52,500.00             52,500.00

- ค่าใชจ่้ายโครงการจัดท าบัตรนกัศึกษา          52,500.00             52,500.00

ค่าวัสดุก่อสร้าง

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุงานบ้านและงานครัว

ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย

ค่าบริการโดเมนเนมรายปี

ค่าโทรศัพท์ส านกังาน

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา

วัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์

ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่รองผู้อ านวยการสถาบัน

ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถาบัน

ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่ผู้อ านวยการส านกั

ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่ผู้อ านวยการสถาบัน

ค่าบริการอินเตอร์เนต็

ค่าไฟฟ้า

   1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า)

ค่าไปรษณีย์
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อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน   

(บกศ.)
    1,486,080.00    7,730,950.00     1,815,500.00                -                  -    10,935,105.33     21,967,635.33

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รวมงบประมาณท้ังส้ิน รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ

1.2.6 โครงการรองรับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ สอศ.     1,515,000.00       634,805.33       2,149,805.33

- โครงการรองรับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ สอศ.        480,000.00           480,000.00

-

       100,000.00           100,000.00

-

       150,000.00           150,000.00

-
       100,000.00           100,000.00

-        100,000.00           100,000.00

-
         60,000.00             60,000.00

-
       124,805.33           124,805.33

-

                         -   

กิจกรรมย่อยที่ 1  ยกระดับคุณภาพและ/หรือเพ่ิมจ านวนของศูนย์
ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชพีสถาบันการ
อาชวีศึกษา

          40,000.00             40,000.00

โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ ให้ความรู้  จัดท าเอกสาร  วิเคราะห์  
และจัดท าเอกสารสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ทั้งใน
ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ

โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ต่อเนือ่ง) สาขาเทคโนโลยี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบอินทราเนท็ และ WiFi  ภายในสถาบัน

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านกังาน

โครงการอนรัุกษ์ขนบธรรมเนยีมประเพณี  อันด ารงไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

     โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชพีของสถาบัน
การอาชวีศึกษา เพ่ือยกระดับก าลังคนสู่มาตรฐานอาชพี

โครงการพัฒนาศักยภาพก าลังคนสู่มาตรฐานอาชพีเพ่ือตอบสนองต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริหารอนาคต สถาบันการอาชวีศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4
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อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน   

(บกศ.)
    1,486,080.00    7,730,950.00     1,815,500.00                -                  -    10,935,105.33     21,967,635.33

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รวมงบประมาณท้ังส้ิน รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ
กิจกรรมย่อยที่ 2  เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบ

การด าเนนิงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชพี

          30,000.00             30,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 3  ยกระดับการบริหารจัดการและฐานข้อมูล
สารสนเทศของศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชพีสถาบันการอาชวีศึกษา

          20,000.00             20,000.00

                         -   

กิจกรรมย่อยที่ 1   ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาชพีสมรรถนะ
        100,000.00           100,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 2   ส่งเสริมงานวิจัยของครู/คณาจารย์
          10,000.00             10,000.00

 กิจกรรมย่อยที่ 3  ยกระดับความสามารถครูฝึกในสถาน
ประกอบการ           50,000.00             50,000.00

 กิจกรรมย่อยที่ 4  ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(ระดับสถาบัน)

          50,000.00             50,000.00

 กิจกรรมย่อยที่ 5  ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(ระดับหลักสูตร)           60,000.00             60,000.00

                         -   

 กิจกรรมย่อยที่ 1  เสริมสร้างศักยภาพสถานประกอบการในการ
พัฒนาธุรกิจและบริหารจัดการองค์กร           50,000.00             50,000.00

     โครงการยกระดับศักยภาพสถาบันการอาชวีศึกษาให้สามารถจัด
การศึกษาหลักสูตรวิชาชพีในการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการ
ท างานของก าลังคนในสถานประกอบการและผู้เรียนอาชวีศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชพี เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

     โครงการยกระดับความรู้ ทักษะในการท างานของก าลังคนใน
สถานประกอบการและผู้เรียนอาชวีศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชพีและเสริมสร้างศักยภาพสถานประกอบการในการพัฒนา
ธุรกิจ และบริหารจัดการองค์กร
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อ่ืนๆ

งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอ่ืน  งบอุดหนุน  งบลงทุน
   รายได้สถาบัน   

(บกศ.)
    1,486,080.00    7,730,950.00     1,815,500.00                -                  -    10,935,105.33     21,967,635.33

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รวมงบประมาณท้ังส้ิน รายละเอียด/หมายเหตุ

แหล่งท่ีใช้เงิน
 เงินงบประมาณ

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ
 กิจกรรมย่อยที่ 2  พัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการ

ประกอบการและการท างานของก าลังคนใน
สถานประกอบการและผู้เรียนอาชวีศึกษา

          45,000.00             45,000.00

 กิจกรรมย่อยที่ 3  สนบัสนนุก าลังในสถานปรกอบการและผู้เรียน
อาชวีศึกษาเข้าสู่มาตรฐานอาชพี

        180,000.00           180,000.00

กิจกรรมย่อยที่ 4   ส่งเสริมการทดสอบทักษะของนกัศึกษา ด้าน
ภาษา (CEFR) ด้านดิจิทัล (DL) และด้าน
มาตรฐานวิชาชพี

          30,000.00             30,000.00

-

          20,000.00             20,000.00

-           50,000.00             50,000.00

-         100,000.00           100,000.00

-         100,000.00           100,000.00

-         100,000.00           100,000.00

โครงการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

โครงการปฐมนเิทศนกัศึกษาใหม่

โครงการปัจฉิมนเิทศนกัศึกษา

โครงการบริการวิชาการสังคมและชมุขน

โครงการอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือท านบุ ารุงศาสนา
และรักษาความเป็นไทย นกัศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564



ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

2. สรุปราชช่ือโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. ค าสั่ง 

 



แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

 



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
โครงการ........................................................................................  

 

ลักษณะโครงการ (   ) โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

ประเภท
โครงการ 

(   ) โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต 

(   ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา 

ด้าน..................... แผนที่........................ แผนด้าน.................... เรื่องท่ี....................... 
 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 
ข้อที่ .......................................................... เรื่องท่ี ...................................................... 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๒๕๖๔ 

ข้อ เรื่อง 
๑. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand 
Vocational Education Eco-System : TVE๒
S) 

 

๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
(Quality) 

 

๓. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษา
ยกก าลังสอง 

 

 

๑. หลักการและเหตุผล   
............................................................................................................................. ............................................
.................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................   

 
๒. วัตถุประสงค์ 
     2.1.......................................................................................................................... .......................... 
     2.2........................................................................... ......................................................................... 
     2.3.......................................................................................................................... .......................... 
 
 
             



๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
ที ่ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
๑   
๒   

 

๔.  ตัวช้ีวัดโครงการ 
ที ่ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑   
๒   

 
๕.  ตัวช้ีวัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.๓๐๑) 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑   
๒   

 

๖. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ  
ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑   () โดยหน่วยงาน

ส่วนกลาง 
(   ) โอนจัดสรรให้
สถานศึกษา 

 
   

๒   
 

๓   
 

รายละเอียดการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงานโครงการ แนบท้าย 
 

๗. งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ 
 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

แผนงาน....................................................................................................................... ............... 
ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต...โครงการ......................................................................... 

รายการค่าใช้จ่าย/โครงการ 
๑.  ประชุม จัดท ารายละเอียด   
๒. ด าเนินงาน/กิจกรรม  ตามโครงการ 
๓. รายงาน 
ประเภท (    ) งบด าเนินงาน   (    )  งบเงินอุดหนุน   (  )  งบรายจ่ายอื่น 
จ านวนเงินงบประมาณ............................... บาท (.............................................................)  

 
 



๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้ประสานงานโครงการ 
 ส านัก/ศูนย์/หน่วย................................................................................................... 
 พ้ืนที่ด าเนินงาน :  (    )  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
     (    )  สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
๑๐.  ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 ๑.  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒.  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑๑.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
 
 



แผนการด าเนนิงานโครงการ 
แนบท้ายโครงการ …………………………………………………………….. 

ของ (ส านัก/ศูนย์/หน่วย/กลุ่ม)......................................................... 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

 

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/วิธีด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ (ระดับกลุ่ม/
กลุ่มงาน/ฝ่าย) 

กิจกรรมหลัก 
       
       
       
       
       

 



สรุปรายชื่อโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 



สรุปรายชื่อโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

1 โครงการรองรับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ สอศ. 480,000

2

100,000

3

150,000

4
100,000

5 100,000

6
60,000

7
120,000

11
20,000

12

13

 กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับคุณภาพและ/
หรือเพ่ิมจ านวนของศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพสถาบันการอาชีวศึกษา

40,000

กิจกรรมย่อยที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรที่รับผิดชอบการด าเนนิงานของศูนย์
ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

30,000

ช่ือโครงกำร

 กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือ
ยกระดับก าลังคนสู่มาตรฐานอาชีพ

 โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลใน
สถานศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพก าลังสู่มาตรฐานอาชีพเพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริหารอนาคต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้  จัดท าเอกสาร  
วิเคราะห์  และจัดท าเอกสารสรุปผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน
  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – 
๒๕๖๖ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนือ่ง) สาขา
เทคโนโลยี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบอินทราเนท็ และ WiFi  
ภายในสถาบัน

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านกังาน

โครงการอนรัุกษ์ขนบธรรมเนยีมประเพณี  อันด ารงไว้ซ่ึง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ จ ำนวนเงิน หมำยเหตุช่ือโครงกำร

กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับการบริหาร
จัดการและฐานข้อมูลสารสนเทศของศูนย์
ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชพีสถาบันการ
อาชวีศึกษา

20,000

14

 กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรวิชาชพีสมรรถนะ 100,000

 กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมงานวิจัยของครู/
คณาจารย์ 10,000

 กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับความสามารถครู
ฝึกในสถานประกอบการ 50,000

 กิจกรรมย่อยที่ 4 ส่งเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน(ระดับสถาบัน) 50,000

 กิจกรรมย่อยที่ 5 ส่งเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน(ระดับหลักสูตร) 60,000

15

 กิจกรรมย่อยที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพสถาน
ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจและบริหาร
จัดการองค์กร

50,000

 กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการยกระดับศักยภาพสถาบัน
การอาชวีศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชพี
ในการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชพี
และเสริมสร้างศักยภาพสถานประกอบการในการพัฒนา
ธุรกิจ และบริหารจัดการองค์กร

กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการยกระดับความรู้ ทักษะใน
การท างานของก าลังคนในสถานประกอบการและผู้เรียน
อาชวีศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชพีและ
เสริมสร้างศักยภาพสถานประกอบการในการพัฒนาธุรกิจ
 และบริหารจัดการองค์กร



 

ล ำดับ จ ำนวนเงิน หมำยเหตุช่ือโครงกำร

 กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้และ
ทักษะในการประกอบการและการท างาน
ของก าลังคนในสถานประกอบการและผู้เรียน
อาชวีศึกษา

45,000

 กิจกรรมย่อยที่ 3 สนบัสนนุก าลังในสถาน
ปรกอบการและผู้เรียนอาชวีศึกษาเข้าสู่
มาตรฐานอาชพี

180,000

 กิจกรรมย่อยที่ 4 ส่งเสริมการทดสอบทักษะ
ของนกัศึกษา ด้านภาษา (CEFR) ด้านดิจิทัล 
(DL) และด้านมาตรฐานวิชาชพี

30,000

16

20,000

17 50,000

18 100,000
19 100,000
20 100,000

โครงการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

โครงการปฐมนเิทศนกัศึกษาใหม่

โครงการปัจฉิมนเิทศนกัศึกษา

โครงการบริการวิชาการสังคมและชมุขน

โครงการอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือท านุ
บ ารุงศาสนาและรักษาความเป็นไทย นกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปี
การศึกษา 2564



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้  จัดท าเอกสาร  วิเคราะห์  และจัดท าเอกสารสรุปผลการประกัน    

คุณภาพการศึกษาภายใน  ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน  ระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ   

 

ลักษณะโครงการ () โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

ประเภท
โครงการ 

() โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต 

(   ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา 

ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างทรัพยากร
มนุษย์ 

แผนที่ ๑๑ การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต 

แผนด้านการศึกษา เรื่องท่ี ประเด็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ 
๒.๑) ๑๒๐๑๐๑ คน
ไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดี ขึน้ 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 
ข้อที่ ๘  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี  ๗ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
         : ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
ภาษาคอมพิวเตอร์ ป้องกันอาชญากรรมทางไซ
เบอร์ 

 



ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๒๕๖๔ 

ข้อ เรื่อง 
๑. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand 
Vocational Education Eco-System : TVE๒
S) 

พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ 

๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
(Quality) 

ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง ๒๓ แห่ง ทั่ว
ประเทศในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

๓. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษา
ยกก าลังสอง 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา ให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษายก
ก าลังสอง และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
            ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  
หมวด ๖ มาตรา ๔๘  ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
           ๑.  เพ่ือให้สถาบันใช้เป็นแนวทางในการก ากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบท 
            ๒.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์คุณภาพภายในทั้งระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 
            ๓.  รายงานคุณภาพการประเมินต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 

๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
ที ่ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
๑ ครูประจ าหลักสูตร  ครูผู้สอน  บุคลากรสายสนับสนุน ๑๑๒  คน 
๒ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ทุก

หลักสูตร 
๕๗๑ 

๓ หลักสูตรเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่เปิดสอนในสถาบัน ๑๘  หลักสูตร 



   
๔.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑ จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน ๑๘ หลักสูตร 
๒ ระดับสถาบัน  ผ่านการประกันคุณภาพภายใน สอฉ.๔ 

 
๕.  ตัวช้ีวัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.๓๐๑) 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑ ปริมาณ :  การด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดแล้วเสร็จ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐   
๒ คุณภาพ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามกิจกรรม ในโครงการ

การ  
            ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 

๖. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ  
ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑ ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไข คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งใน
ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน 

๑.๑ จัดท าร่างแก้ไขคู่มือ 
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง
หรือตรงตามบริบท 
 

() โดยหน่วยงาน
ส่วนกลาง 
(   ) โอนจัดสรรให้
สถานศึกษา 

๑.๒  ประชุม  ชี้แจง ให้ผู้
ในระดับปฏิบัติ เช่น 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาชีวศึกษาบัณฑิต ทราบ
วิธีการ 

๒ สรุปรายงานผล ๒.๑  จัดท ารายงานส่งต้น
สังกัด  
๒.๒ เผยแพร่สู่สาธารณชน 

รายละเอียดการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงานโครงการ แนบท้าย 

 

๗. งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ 
 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

แผนงาน.....ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต.............................................. 



ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต...อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้  จัดท าเอกสาร  วิเคราะห์  
และจัดท าเอกสารสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในระดับหลักสูตร  และระดับสถาบัน  
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  .............................................. 

รายการค่าใช้จ่าย/โครงการ 
๑.  ค่าเอกสาร/ถ่ายเอกสาร   
๒. ค่าตอบแทน 
๓. ค่าอาหารว่าง 
๔. ค่าอ่ืน ๆ     
ประเภท (    ) งบด าเนินงาน   (    )  งบเงินอุดหนุน   ()  งบรายจ่ายอื่น 
จ านวนเงินงบประมาณ.....๑๐๐,๐๐๐..............บาท (......หนึง่แสนบาทถ้วน...........) 
 

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้ประสานงานโครงการ 
 ส านัก/ศูนย์/หน่วย...อาชีวศึกษาบัณฑิต................................................. 
 พ้ืนที่ด าเนินงาน :  ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
     (    )  สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ผ่านการรับรองการประกันคุณภาพภายใน  
ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับสถาบันตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 ๒.  ฝ่ายบริหารน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของกรรมการประเมิน  มาวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงาน  แผนปฏิบัติการประจ าปี  และแผนกลยุทธ 
 ๓. สถาบันฯ  สามารถรายงานผลการประเมินได้ตามก าหนดเวลาภายใน ๑๒๐  วัน นับแต่สิ้นปี
การศึกษา 
 
๑๑.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 -  ค่าระดับคะแนนในการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
  
 
 
 
 
 
 



 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
โครงการ  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา       

๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยี ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ลักษณะโครงการ () โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

ประเภท
โครงการ 

() โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต 

(   ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา 

ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างทรัพยากร
มนุษย์ 

แผนที่ ๑๑ การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต 

แผนด้าน การศึกษา เรื่องท่ี ประเด็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ 
๒.๑) ๑๒๐๑๐๑ คน
ไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดี ขึน้ 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 
ข้อที่ ๘  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี  ๗ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
          : ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
ภาษาคอมพิวเตอร์ ป้องกันอาชญากรรมทางไซ
เบอร์ 

 
 



ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๒๕๖๔ 

ข้อ เรื่อง 
๑. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand 
Vocational Education Eco-System : TVE๒
S) 

พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ 

๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
(Quality) 

ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง ๒๓ แห่ง ทั่ว
ประเทศในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

๓. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษา
ยกก าลังสอง 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา ให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษายก
ก าลังสอง และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
            เนื่องด้วยปัจจุบันหลักสูตรอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการ ได้เพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ    ที่จะสะท้อนต่อการพัฒนาขีดความสามารถของ
การแข่งขันของประเทศได้  ความก้าวหน้าวิทยาการเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ท าให้เราต้องพัฒนาประเทศ 
เป็นอุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับคุณค่าของก าลังคนอาชีวศึกษา ให้มี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ จึงควรมีการพัฒนาหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัย 
สามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง ตามมาตรฐานอาชีพ จะต้องเร่งพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพใหม่เพ่ือตอบสนอง
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญ ดังกล่าว  จึงเห็นควรให้มีการวิเคราะห์มาตรฐานอาชีพ  กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
แห่งชาติ โดยประสานความร่วมมือกับสถาบัน องค์กรวิชาชีพ สภาวิชาชีพ กลุ่มอาชีพ ทั้งในประเทศ และ
สากล  เพ่ือยกระดับมาตรฐานอาชีพและพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาแนวใหม่  พัฒนาระบบการเรียนการ
สอน สนับสนุนการพัฒนาครู ครูฝึกในสถานประกอบการ พัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งสร้างกลไกการบริหาร
จัดการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น พัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพแห่งชาติ ให้เป็นมาตรฐานอาชีพเดียวกันทั้งประเทศ จะเป็นสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน 
ภาคเอกชนและสถานประกอบการ ในการพัฒนาทุนมนุษย์ ที่จะสามารถส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ และสะท้อนต่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 
 



๒. วัตถุประสงค์ 
       ๒.๑  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอน การฝึกอาชีพ                    
การพัฒนาครู อาจารย์ การพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา ให้ได้
มาตรฐานสากล 
       ๒.๒  เพ่ือพัฒนาครู ให้มีสมรรถนะวิชาชีพ และเทคนิควิธีการสอนแนวใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
อาชีพ  
       ๒.๓  เพ่ือพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การยกระดับมาตรฐาน สมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนการ 
อาชีวศึกษา และความต้องการของสถานประกอบการ  
                ๒.๔  เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา สถานประกอบ 
สถาบันการอาชีวศึกษาและเครือข่ายภาคีความร่วมมือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
        ๒.๕  เพ่ือพัฒนาของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 

 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย 

ที ่ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
๑ ผู้บริหารสถาบัน และผู้บริหารสถานศึกษา  ๑๐  คน 
๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง  40 คน 

   
๔.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑ จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการพัฒนามาตรฐาน ๔ หลักสูตร 
๒ ผู้บริหารสถาบัน และผู้บริหารสถานศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันพัฒนา
หลักสูตร 

สอฉ.๔ 

 

 
๕.  ตัวช้ีวัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.๓๐๑) 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑ ปริมาณ :  ผู้บริหารสถาบัน และผู้บริหารสถานศึกษา  

          :   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง   
 10 คน 
40 คน 

๒ คุณภาพ : การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี กระบวนการเรียนการ
สอน และ 

๔ หลักสูตร 



ที ่ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
            สื่อการสอน การฝึกอาชีพ การพัฒนาครู อาจารย์ การพัฒนา
ครูฝึกใน 
            สถานประกอบการ ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา ให้ได้ 
            มาตรฐานสากล  
          :  พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนา 
             สถานศึกษา สถานประกอบ สถาบันการอาชีวศึกษาและ
เครือข่ายภาคี 
             ความร่วมมือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ 
             กระทรวงศึกษาธิการ 

 
๖. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑ - ประชุมผู้บริหาร/คณาจารย์ 

- ติดตาม/ประเมินผล 
 
 

ประชุมครั้งที่ ๑ 
1.เสนอขอด าเนิน
โครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามโครงการ 
3. เตรียมความพร้อมใน
การด าเนินการตาม
โครงการ  
- เชิญผู้เข้าร่วมงาน 

เตรียมเอกสาร ด้าน
สถานที่จัดประชุม 
4. ด าเนินการประชุมตาม
ก าหนดการ (ที่แนบท้าย
โครงการ) 
5. ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
6. สรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
7. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
 
 

() โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(   ) โอนจัดสรรให้
สถานศึกษา 



ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประชุมครั้งที่ ๒ ,๓ 
๑. ด าเนินการประชุมตาม
ก าหนดการ (ที่แนบท้าย
โครงการ) 
๒. ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

๒ สรุปรายงานผล ๓. สรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
๔. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

รายละเอียดการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงานโครงการ แนบท้าย 

 
๗. งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ 
 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

แผนงาน.....ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต.............................................. 
ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ –  ๒๕๖๖ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขา
เทคโนโลยี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐  

รายการค่าใช้จ่าย/โครงการ 
๑.  ค่าเอกสาร/ถ่ายเอกสาร   
๒. ค่าตอบแทน 
๓. ค่าอาหารว่าง 
๔. ค่าอ่ืน ๆ     

ประเภท (    ) งบด าเนินงาน   (    )  งบเงินอุดหนุน   ()  งบรายจ่ายอื่น 
จ านวนเงินงบประมาณ.....๑๕๐,๐๐๐..............บาท (......หนึง่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน...........) 
 

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้ประสานงานโครงการ 
 ส านัก/ศูนย์/หน่วย...อาชีวศึกษาบัณฑิต................................................. 
 พ้ืนที่ด าเนินงาน :  ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
     (    )  สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
 
 



๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอน การฝึก
อาชีพ การพัฒนาครู อาจารย์ การพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา ให้ได้
มาตรฐานสากล จ านวน ๔ หลักสูตร  
  ๒. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา สถานประกอบ 
สถาบันการอาชีวศึกษาและเครือข่ายภาคีความร่วมมือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
๑๑.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
   ผู้บริหารและคณาจารย์จากสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ได้มีส่วนร่วมในการเสนอพัฒนาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของสถาบันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  
 
 



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
โครงการ  ปรับปรุงพัฒนาระบบอินทราเน็ท อินเตอร์เน็ท และ WiFi  ภายในสถาบัน 

 

ลักษณะโครงการ () โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

ประเภท
โครงการ 

() โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต 

(   ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา 

ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างทรัพยากร
มนุษย์ 

แผนที่ ๑๒ การ
พัฒนาการเรียนรู้ 

แผนด้าน การศึกษา เรื่องท่ี ประเด็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ 
๒.๑) ๑๒๐๑๐๑ คน
ไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดี ขึน้ 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 
ข้อที่ ๘  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี  ๗ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
          : ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
ภาษาคอมพิวเตอร์ ป้องกันอาชญากรรมทางไซ
เบอร์ 

 
 
 
 



ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๒๕๖๔ 

ข้อ เรื่อง 
๑. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand 
Vocational Education Eco-System : TVE๒
S) 

พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ 

๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
(Quality) 

ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง ๒๓ แห่ง ทั่ว
ประเทศในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

๓. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษา
ยกก าลังสอง 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา ให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษายก
ก าลังสอง และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
            ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส  Corona –๑๙ ท าให้คนไทยต้องปรับเปลี่ยนสภาพการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน  ตามมาตรการของ ศคบ. แห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง การกักตัว  การสวม
หน้ากากอนามัย หรือการห้ามรวมกลุ่มกันเป็นจ านวนมาก  และการฉีดวัคซีน  จากผลดังกล่าวท าให้การ
บริหารงาน  การจัดการเรียนการสอน  การประชุมสัมมนา ไม่สามารถด าเนินการได้ จึงท าให้หน่วยงานต้อง
มีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ท ระบบ WiFi ในสถาบันฯ  ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น  มีระบบ Firewall  เพ่ิม
ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
           ๑.  เพ่ือให้สถาบันใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
            ๒.  เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม การสร้างสื่อการสอน การจัดการเรียนการสอน 
            ๓.  ใช้เป็นเครื่องมือรายงานคุณภาพการบริหารงาน 

 

๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
ที ่ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
๑ ครูประจ าหลักสูตร  ครูผู้สอน  บุคลากรสายสนับสนุน ๑๑๒  คน 
๒ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ทุก

หลักสูตร 
๕๗๑ คน 

๓ สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันเกษตร ๒๓ แห่ง 



   
๔.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑ ปริมาณความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล ๓๐ Mb : Up 
๒ ความพึงพอใจคุณภาพในการส่งผ่านข้อมูล สอฉ.๔ 

 

 
๕.  ตัวช้ีวัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.๓๐๑) 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑ ปริมาณ :  การด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดแล้วเสร็จ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐   
๒ คุณภาพ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามกิจกรรม ในโครงการ  

 

๖. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ  
ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑ การเพ่ิมความเร็วระบบอินทราเน็ท 

และอินเตอร์เน็ท และ WiFi ภายใน
สถาบันฯ 

๑.๑ จัดประชุมครู ผู้มี
ความรู้ความสามารถ มาให้
ความคิดเห็น 
๑.๒  ประสานกับร้านค้า 
หน่วยงานที่รับให้บริการ 
เพ่ือให้มีการเสนอสเป็ค
และประมาณราคามา
เปรียบเทียบอย่างน้อย ๒ 
เจ้า 
๑.๓  จัดท าบันทึกเพ่ือขอ
ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  
ตามระเบียบพัสดุ 

() โดยหน่วยงาน
ส่วนกลาง 
(   ) โอนจัดสรรให้
สถานศึกษา 

๒ สรุปรายงานผล ๒.๑  จัดท ารายงาน  
๒.๒ ศึกษาความพึงพอใจ 

รายละเอียดการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงานโครงการ แนบท้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ 
 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

แผนงาน.....การพัฒนาการเรยีนรู้.............................................. 
ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต.ปรับปรุงพัฒนาระบบอินทราเน็ท อินเตอร์เน็ท และ WiFi  

ภายในสถาบัน   
รายการค่าใช้จ่าย/โครงการ 
๑. อุปกรณ์เชื่อมต่อ/ขนาดของสัญญาณ 
๒. ค่าตอบแทน 
๓. ค่าอาหารว่าง 
๔. ค่าอ่ืน ๆ     
ประเภท (    ) งบด าเนินงาน   (    )  งบเงินอุดหนุน   ()  งบรายจ่ายอื่น 
จ านวนเงินงบประมาณ.....๑๐๐,๐๐๐..............บาท (......หนึง่แสนบาทถ้วน...........) 
 

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้ประสานงานโครงการ 
 ส านัก/ศูนย์/หน่วย...ส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา....................... 
 พ้ืนที่ด าเนินงาน :  ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
     (    )  สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๔ มีระบบอินเตอร์เน็ท อินทราเน็ท และ 
WiFi  ที่มีคุณภาพ 
 ๒.  ฝ่ายบริหารมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
 ๓.  สถาบันฯ  สามารถด าเนินงาน รายงานผลงานตามก าหนด ทันเวลา   

๔.  มีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน ในรูปแบบดิจิทัล 
 

๑๑.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๑.  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมีคุณภาพที่สูงขึ้น 
 ๒.  ความพึงพอใจ   
 
 
 
 
 



 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

โครงการ  จัดหาครุภัณฑ์   

 

ลักษณะโครงการ () โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

ประเภท
โครงการ 

() โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต 

(   ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา 

ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างทรัพยากร
มนุษย์ 

แผนที่ ๑๑ การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต 

แผนด้าน การศึกษา เรื่องท่ี ประเด็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ 
๒.๑) ๑๒๐๑๐๑ คน
ไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดี ขึน้ 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 
ข้อที่ ๘  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี  ๗ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
          : ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
ภาษาคอมพิวเตอร์ ป้องกันอาชญากรรมทางไซ
เบอร์ 

 
 
 



ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๒๕๖๔ 

ข้อ เรื่อง 
๑. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand 
Vocational Education Eco-System : TVE๒
S) 

พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ 

๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
(Quality) 

ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง ๒๓ แห่ง ทั่ว
ประเทศในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

๓. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษา
ยกก าลังสอง 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา ให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษายก
ก าลังสอง และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
            ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นหน่วยงานที่ต้องคอยก ากับดูแลการ
จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา  ในระดับปริญญาตรี และการดูแลส านักงานและการบริหารจัดการ
ด้านสถานที่ ส านักงาน ยังขาดงบประมาณสนับสนุน เช่น ปริ้นท์เตอร์เลเซอร์ สี-ขาวด า  เครื่องตัดสติ๊กเกอร์  
อุปกรณ์วีดีโอคอนเฟอร์เรนท์  ระบบMotion Switch  เพ่ือการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
           ๑.  เพ่ือให้สถาบันได้มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยใช้ในการบริหารจัดการ 
            ๒.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
             

๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
ที ่ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
๑ ผู้บริหาร พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ภายในสถาบัน ๑๖  คน 
๒ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ทุก

หลักสูตร 
๕๗๑ คน 

 

 
 
 
 



๔.  ตัวช้ีวัดโครงการ 
ที ่ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑ การรายงานผลการปฏิบัติงานตรงตามที่ก าหนด ๑๘ หลักสูตร 
๒ ผู้บริหาร พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ภายในสถาบัน ปฏิบัติงานได้อย่าง

รวดเร็ว 
 

 
๕.  ตัวช้ีวัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.๓๐๑) 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑ ปริมาณ :  การด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดแล้วเสร็จ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐   
๒ คุณภาพ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามกิจกรรม ในโครงการ  

 

๖. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ  
ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑ การจัดหาครุภัณฑ์ภายในสถาบัน ๑.๑ ประชุม ส านัก/งาน/ผู้

มีส่วนเกี่ยวของ จัดท าค า
ขอ ล าดับความส าคัญของ
ครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ 

() โดยหน่วยงาน
ส่วนกลาง 
(   ) โอนจัดสรรให้
สถานศึกษา 

๑.๒  สรุปเรียงล าดับความ
ต้องการ 

๒ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.๑ จัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะ  ส ารวจราคา 
ร้านค้า   
๒.๒  ด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 

๓ สรุปรายงานผล ๓.๑  จัดท ารายงานส่งต้น
สังกัด  
๓.๒ เผยแพร่สู่สาธารณชน 

รายละเอียดการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงานโครงการ แนบท้าย 

 

๗. งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ 
 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

แผนงาน.....การพัฒนาการเรยีนรู้.............................................. 
ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต.การจัดหาครุภณัฑ์  



รายการค่าใช้จ่าย/โครงการ 
๑.  ประชุม จัดท ารายละเอียด   
๒. จัดซื้อตามระเบียบพัสดุ 
๓. รายงาน 
ประเภท (    ) งบด าเนินงาน   (    )  งบเงินอุดหนุน   ()  งบรายจ่ายอื่น 
จ านวนเงินงบประมาณ.....๑๐๐,๐๐๐..............บาท (......หนึง่แสนบาทถ้วน...........) 
 

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้ประสานงานโครงการ 
 ส านัก/ศูนย์/หน่วย...ส านักงานผู้อ านวยการ................................................. 
 พ้ืนที่ด าเนินงาน :  ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
     (    )  สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพใช้ใน
การบริหารงานในสถาบัน 
 ๒.  ส านัก/ฝ่าย/งาน สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  มีคุณภาพ 
 
๑๑.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 -  สถาบันฯ มีการบริหารงาน  และมีผลงานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
โครงการ  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  อันด ำรงไว้ซึ่งชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 

 

ลักษณะโครงการ () โครงกำรต่อเนื่อง (   ) โครงกำรใหม่  เริ่มด ำเนินกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

ประเภท
โครงการ 

() โครงกำรเทียบเท่ำ
ผลผลิต 

(   ) โครงกำรภำยใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา 

ด้ำนพัฒนำและ
เสริมสร้ำงทรัพยำกร
มนุษย์ 

แผนที่ ๑๑ กำรพัฒนำ
ศักยภำพคนตลอดช่วง
ชีวิต 

แผนด้ำน กำรศึกษำ เรื่องท่ี ประเด็นกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ 
๒.๑) ๑๒๐๑๐๑ คน
ไทยได้รับกำรศึกษำที่มี
คุณภำพตำมมำตรฐำน 
มีทักษะกำรเรียนรู้และ
ทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ สำมำรถ
เข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดี ขึน้ 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 
ข้อที่ ๘  กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำร
พัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี  ๗ กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
          : ปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนรู้มุ่งสู่ระบบกำร
เรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์-
ภำษำคอมพิวเตอร์ ป้องกันอำชญำกรรมทำงไซ
เบอร์ 

 
 
 
 



ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๒๕๖๔ 

ข้อ เรื่อง 
๑. อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand 
Vocational Education Eco-System : TVE๒
S) 

พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์
ควำมต้องกำรของประเทศ 

๒. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
(Quality) 

ยกระดับสถำบันกำรอำชีวศึกษำทั้ง ๒๓ แห่ง ทั่ว
ประเทศในกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำย
เทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร และเพ่ิมประสิทธิภำพ
บริหำรจัดกำร 

๓. แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำ
ยกก ำลังสอง 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหำกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรอำชีวศึกษำ ให้ตอบโจทย์อำชีวศึกษำยก
ก ำลังสอง และกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
            ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังคงยึดมั่นในสถำบันชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์  อีกทั้งยังมีกำร
ร่วมสืบสำนวัฒนธรรม ประเพณี  และยังมีกำรอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  ประชำชนมีควำมอ่อนน้อม
ถ่อมตน  ให้ควำมเคำรพผู้สูงอำยุ  และยึดมั่นในหลักธรรมค ำสั่งสอนขององค์พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ  น้อมน ำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มำใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
             สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  จึงเห็นควรให้มีโครงกำร  อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี  อันด ำรงไว้ซึ่งชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์   เพ่ือด ำรงไว้ให้ลูกหลำนได้สืบทอด
ต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
           ๑.  เพ่ือสืบสำนวัฒนธรรม ประเพณี  อันดีของไทย 
            ๒.  เพ่ือยึดมั่นในสถำบันชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์   
             

๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
ที ่ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
๑ ผู้บริหำร พนักงำนรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ภำยในสถำบัน ๑๖  คน 
๒ นักศึกษำ ระดับปริญญำตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร ทุก

หลักสูตร 
๕๗๑ คน 

 

 



๔.  ตัวช้ีวัดโครงการ 
ที ่ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑ จ ำนวนกิจกรรมที่จัดในสถำบันในปีงบประมำณ ไม่น้อยกว่ำ ๕ 

กิจกรรม 
๒ จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐ 

 
๕.  ตัวช้ีวัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.๓๐๑) 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
๑ ปริมำณ :  กำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่ก ำหนดแล้วเสร็จ  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐   
๒ คุณภำพ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรม ในโครงกำร  

 

๖. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ  
ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑ จัดท ำโครงกำรบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ

กำรประจ ำปี 
๑.๑ จัดท ำกิจกรรมย่อย
เกี่ยวกับสถำบัน 

() โดยหน่วยงำน
ส่วนกลำง 
(   ) โอนจัดสรรให้
สถำนศึกษำ 

๑.๒  จัดท ำกิจกรรมย่อย
เกี่ยวกับศำสนำ 

  ๑.๓  จัดท ำกิจกรรมย่อย
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

๒ จัดท ำรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

๒.๑ จัดท ำรำยละเอียด 
ก ำหนด วัน เวลำ สถำนที่  
ก ำหนดพิธีกำร 
ขบวนกำร/กิจกรรม  
๒.๒  ด ำเนินกำรโครงกำร 

๓ สรุปรำยงำนผล ๓.๑  จัดท ำรำยงำนส่งต้น
สังกัด  
๓.๒ เผยแพร่สู่สำธำรณชน 

รายละเอียดการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงานโครงการ แนบท้าย 

 

๗. งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ 
 ภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 
 



แผนงำน.....การพัฒนาการเรยีนรู้.............................................. 
ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  อันด ารงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย.์ 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/โครงกำร 
๑.  ประชุม จัดท ำรำยละเอียด   
๒. ด ำเนินงำน/กิจกรรม  ตำมโครงกำร 
๓. รำยงำน 
ประเภท (    ) งบด ำเนินงำน   (    )  งบเงินอุดหนุน   ()  งบรำยจ่ำยอื่น 
จ ำนวนเงินงบประมำณ.....๖๐,๐๐๐..............บำท (......หกหมื่นบำทถ้วน...........) 
 

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้ประสานงานโครงการ 
 ส ำนัก/ศูนย์/หน่วย...ส านักพฒันากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ...................... 
 พ้ืนที่ด ำเนินงำน :  ()  สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
     (    )  สถำนศึกษำในสังกัดสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  สร้ำงควำมตระหนักให้กับบุคลำกรภำยในสถำบัน 
 ๒.  ปลูกจิตส ำนึกในกำรธ ำรงไว้ซึ่งกิจกรรม  ประเพณีอันดีของไทย 
 
๑๑.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 -  สถำบันฯ มีกิจกรรมตำมที่ก ำหนดไว้ในระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
  
 
 
 
 
 
 



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
โครงการ  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ลักษณะโครงการ () โครงการต่อเนื่อง (   ) โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

ประเภท
โครงการ 

() โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต 

(   ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา 

ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างทรัพยากร
มนุษย์ 

แผนที่ ๑๑ การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต 

แผนด้าน การศึกษา เรื่องท่ี ประเด็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ 
๒.๑) ๑๒๐๑๐๑ คน
ไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดี ขึน้ 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 
ข้อที่ ๘  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี  ๗ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
          : ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
ภาษาคอมพิวเตอร์ ป้องกันอาชญากรรมทางไซ
เบอร์ 

 
 
 
 



ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๒๕๖๔ 

ข้อ เรื่อง 
๑. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand 
Vocational Education Eco-System : TVE๒
S) 

พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ 

๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
(Quality) 

ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง ๒๓ แห่ง ทั่ว
ประเทศในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

๓. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษา
ยกก าลังสอง 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา ให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษายก
ก าลังสอง และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
            ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  มีการน าระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  มีการปรับปรุง  กฎ  ระเบียบ  ข้อปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  ตามแผน
แม่บทในการพัฒนาประเทศทั้ง ๒๓  ประเด็น ดังนั้นครูผู้สอน  บุคลากรสายสนับสนุน  จ าเป็นต้องเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง  เพื่อให้ตนเองได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ   

 

๒. วัตถุประสงค์ 
           ๑.  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับครูผู้สอน 
            ๒.  เพ่ือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ  วิธีปฏิบตัิ ที่ถูกต้องให้กับบุคลากรสายสนับสนุน   
             

๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
ที ่ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
๑ ผู้บริหาร พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ภายในสถาบัน ๑๖  คน 
๒ ครูประจ าหลักสูตร  ครูผู้สอน ในสถานศึกษา ๑๘  หลักสูตร 

 

๔.  ตัวช้ีวัดโครงการ 
ที ่ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑ จ านวนกิจกรรมที่จัดในสถาบันในปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า ๕ 

กิจกรรม 
๒ จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 



 
๕.  ตัวช้ีวัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.๓๐๑) 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑ ปริมาณ :  การด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดแล้วเสร็จ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐   
๒ คุณภาพ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามกิจกรรม ในโครงการ  

 

๖. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ  
ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑ จัดท าโครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 
๑.๑ จัดท ากิจกรรมย่อย
เกี่ยวกับสถาบัน 

() โดยหน่วยงาน
ส่วนกลาง 
(   ) โอนจัดสรรให้
สถานศึกษา 

๑.๒  จัดท ากิจกรรมย่อย
เกี่ยวกับศาสนา 

  ๑.๓  จัดท ากิจกรรมย่อย
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

๒ จัดท ารายละเอียดการด าเนินงานตาม
โครงการ 

๒.๑ จัดท ารายละเอียด 
ก าหนด วัน เวลา สถานที่  
ก าหนดพิธีการ 
ขบวนการ/กิจกรรม  
๒.๒  ด าเนินการโครงการ 

๓ สรุปรายงานผล ๓.๑  จัดท ารายงานส่งต้น
สังกัด  
๓.๒ เผยแพร่สู่สาธารณชน 

รายละเอียดการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงานโครงการ แนบท้าย 

 

๗. งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ 
 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

แผนงาน.....การพัฒนาการเรยีนรู้.............................................. 
ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิตโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา.. 
 
 
 



รายการค่าใช้จ่าย/โครงการ 
๑.  ประชุม จัดท ารายละเอียด   
๒. ด าเนินงาน/กิจกรรม  ตามโครงการ 
๓. รายงาน 
ประเภท (    ) งบด าเนินงาน   (    )  งบเงินอุดหนุน   ()  งบรายจ่ายอื่น 
จ านวนเงินงบประมาณ.....๑๒๔,๘๐๕.๐๐..บาท (....หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าบาทถ้วน....) 
 

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้ประสานงานโครงการ 
 ส านัก/ศูนย์/หน่วย...ส านักพฒันากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ...................... 
 พ้ืนที่ด าเนินงาน :  ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
     (    )  สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรภายในสถาบัน 
 ๒.  บุคลากรในสถาบันฯ ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ 
 
๑๑.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 -  สถาบันฯ มีกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
  
 
 



 
 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพก าลังคนสู่มาตรฐานอาชีพเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 

และบริการแห่งอนาคต 

 

ลักษณะโครงการ :    ()  โครงการต่อเนื่อง    (  )  โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

ประเภทโครงการ :    (   )  โครงการเทียบเท่าผลผลิต ()  โครงการภายใต้ผลผลิต 
 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการศึกษา 
ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

แผนแม่บทที่ ๑๒  การ
พัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี ๕ การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
 ที่ ๒๑ 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก ๑๒  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  ๑๒  เรื่อง 

ข้อที่ ๘  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี ๗  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ๒๕๖๕ 
ข้อ เรื่อง 

๑. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocational  
Education  Eco-System : TVE2S) 

 

๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 

 

 

 

๓. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ 

 

-  ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง ๒๓ แห่งทั่ว
ประเทศในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

 

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา  ให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษายกก าลัง
สองและการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑  

 

 
 /1. หลักการและ... 



 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

  นโยบายของภาครัฐได้มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจประเทศด้วยการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ                      
และภาคสังคม ในรายสาขาที่ประเทศมีฐานความสามารถเดิมอยู่แล้วและต้องการมาตรการกระตุ้นเพ่ือให้เกิด  
อัตราเร่งในการพัฒนาให้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งวางกลไกใหม่เพ่ือดึงดูดการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง  
จากต่างประเทศส าหรับอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งจะน าไปสู่การลงทุนเพ่ือขยายการผลิต การจ้างงานที่เพ่ิมขึ้น รวมถึง
การเพ่ิมรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประชากรไทยโดยที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม เป้าหมาย
ของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต การพัฒนาเป็นองค์รวมและ การสร้างระบบนิเวศให้อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้างรากฐานของอุตสาหกรรมและบริการและสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งด้านบุคลากร การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบต่าง ๆ และการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน  ที่จ าเป็น ในขณะเดียวกันต้องพัฒนาต่อยอดจากฐาน
อุตสาหกรรมและบริการเดิมที่มีความเข้มแข็ง และสร้าง  โอกาสให้ทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสร้าง
ศักยภาพใหม่ ในระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโตเป็นเสาหลัก                 
ของเศรษฐกิจไทย สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากต่างประเทศ และเป็นผู้น าของอุตสาหกรรม และบริการที่ประเทศไทย มีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพ่ือให้
คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งให้เศรษฐกิจ
เข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ   ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยาย
ฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้น มากข้ึน สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทาง
พลังงาน อาหาร และน้ า ดังนั้น ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพก าลังคนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพ                   
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งใน
อาเซียนและสากล   แต่เนื่องด้วยปัจจุบัน การวางแผนการผลิตก าลังคนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่สอด
รับกับทิศทางในการพัฒนาประเทศระยะ 20 ปีและตามกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับที่ 12 ที่ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย                     
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ                     
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ                   
โลจิสติกส์ของภูมิภาค สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) รวมทั้งการพัฒนา
อุตสาหกรรม First S-curve และ new S-curve (10 ประเภท) และนโยบายประเทศไทย 4.0 (อุตสาหกรรม 
4.0) รวมไปถึงโครงสร้างพ้ืนฐานของอุตสาหกรรม digital การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในส่วนของพ้ืนที่ติด
ชายแดนและพ้ืนที่ไม่ติดชายแดน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาเพ่ือทบทวนความต้องการก าลังคนเพ่ือใช้
วางแผนการผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่มีผลการส ารวจ
ความต้องการก าลังคนในกลุ่มภาค  การผลิต และบริการ และสาขาที่เป็นความต้องการ/ความจ าเป็นของประเทศ 
การศึกษานโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  การพัฒนาก าลังคน รวมทั้งการศึกษาด้านความไม่สอดคล้องระหว่างอุป
สงค์และอุปทาน แรงงาน การคาด ประมาณความต้องการแรงงาน ได้พยากรณ์จ านวนแรงงานในอีก 10 ปี
ข้างหน้า คือ พ.ศ. 2559 – 2568   พบว่าประเทศไทยมีปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการแรงงาน 
และอุปทานแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 

/สถาบันการ... 



 
 

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ในฐานะเป็นหน่วยงานในการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเพ่ือให้มีสมรรถนะวิชาชีพและคุณลักษณะ                      
ที่พึงประสงค์ จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ระดับ ปวช. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ในรูปแบบการจัดอาชีวศึกษาระบบปกติ  ระบบทวิภาคี  รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น Up-Skill/Re-Skill    
ที่มุ่งตอบสนองต่อการพัฒนาก าลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ด้วยการสร้างทักษะใหม่ที่จ าเป็น
ในการท างาน และให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  สถาบันการอาชีวศึกษาซึ่งเป็น
หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
พัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศให้ผู้เรียนและก าลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยการยกระดับสมรรถนะ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาและก าลังคนในสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพแห่งชาติ การเพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาในด้าน S&T เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ  
โดยใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocation Qualification System) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถ 
(competencies) ของก าลังคนในรูปแบบการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเป็นการ
ยกระดับ (Implementation) สถานประกอบการ ผู้ประกอบการ และ บุคลากร ในระบบนิเวศอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต  ส่งผลต่อการยกระดับผลิตภาพและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศต่อไป 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพก าลังคน                    
สู่มาตรฐานอาชีพเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
        2.1 สร้างกลไกเชื่อมโยงการพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนอาชีวศึกษา  ก าลังคนของสถานประกอบการ                          
สู่มาตรฐาน อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
        2.2 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
        2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ก าลังคนของสถานประกอบการ       
        2.4 พัฒนาศูนยทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือรองรับการพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะในการประกอบการและทักษะการท างานของผู้เรียนอาชีวศึกษาและก าลังคนในสถานประกอบการ 
        2.5 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรของศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสถาบันการอาชีวศึกษา ให้มี
สมรรถนะวิชาชีพ และรูปแบบการสอนแนวใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและทักษะการประเมินรับรอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
        2.6 ส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาธุรกิจ และบริหารจัดการองค์กรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการ
ยกระดับก าลังคนสู่มาตรฐานอาชีพร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษา 
 
 
 

/3. กลุ่มเป้าหมาย... 



 
 
  

๓.  กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 นักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ปวส.จากสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา                   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จ านวน ๒๔๐  คน 
 3.2 นักศึกษาระดับปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จากสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน ๒๔๐ คน 
 3 .3 ผู้ บริหาร  ครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สั งกัดสถาบันการอาชี วศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน ๑๕ คน 
 3.4 สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการ  จ านวน 115 แห่ง       
3.5 สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔    จ านวน ๗ แห่ง       
3.6 กลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ ที่ต้องการเสริมสร้างองค์ความรู้และ

ทักษะที่สอดคล้อง จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ จ านวน ๑๓๐ คน 
3.7 ประชาชนทั่วไปที่ต้องการเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการ  

จ านวน ๘๐ คน 
 
๔.  ตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวช้ีวัด แผน 
เชิงปริมาณ 
1.จ านวนผู้ประกอบการและบุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะใน
การประกอบการและการท างาน 

 
๓๐๐ คน 

 
 

2.จ านวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนา 
 

๑๐ แห่ง 
 

3.จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) 
 

๑ หลักสูตร 

4.จ านวนศูนยทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษาที่
ได้รับการพัฒนา 

๑  แห่ง 

5.จ านวนศูนยทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษาที่
จัดตั้งเพิ่ม 

๑ แห่ง 

เชิงคุณภาพ 
จ านวนร้อยละของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่อยู่ในภาคเรียน
สุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา ที่ผ่านการฝึกทักษะพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้าง
สมรรถนะเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ หรือทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 

 
ร้อยละ 80 

 
/5. ตัวชี้วัด... 



 
 

 
๕. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.๓๐๑)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑.  จ านวนผู้ประกอบการและบุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะใน
การประกอบการและการท างาน 

 
๓๐๐ คน 

2.จ านวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนา ๑๐ แห่ง 
 

3.จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) 

๑ หลักสูตร 

4.จ านวนศูนยทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษาที่
ได้รับการพัฒนา 

๑  แห่ง 

5.จ านวนศูนยทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษาที่
จัดตั้งเพิ่ม 

๑ แห่ง 

 

๖. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรมหลัก วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

๑ โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการ
อาชีวศึกษา เพ่ือยกระดับก าลังคนสู่มาตรฐานอาชีพอาชีวศึกษา 

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 

()  โอนจัดสรรให้สถาบัน 

๒ โครงการยกระดับศักยภาพสถาบันการอาชีวศึกษาให้สามารถจัด
การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพในการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการท างาน
ของก าลังคนในสถานประกอบการและผู้เรียนอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 

()  โอนจัดสรรให้สถาบัน 

3 โครงการยกระดับความรู้ ทักษะในการท างานของก าลังคนในสถาน
ประกอบการและผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและเสริมสร้างศักยภาพสถานประกอบการในการพัฒนาธุรกิจ 
และบริหารจัดการองค์กร 

(    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 

()  โอนจัดสรรให้สถาบัน 

 

๗.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย โครงการพัฒนาศักยภาพก าลังคนสู่มาตรฐานอาชีพเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

/ประเภทงบ... 
 



 
 

 ประเภทงบประมาณ    (    )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   ()  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
 จ านวนเงินงบประมาณ ....665,000.........(หกแสนหกหมื่นห่พันบาทถ้วน) 
 

ที ่ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการ
อาชีวศึกษา เพ่ือยกระดับก าลังคนสู่มาตรฐานอาชีพอาชีวศึกษา 

- กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ยกระดับคุณภาพและ/หรือเพ่ิมจ านวนของ
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

- กิจกรรมย่อยที่ 1.2เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบ
การด าเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

- กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ยกระดับการบริหารจัดการและฐานข้อมูล
สารสนเทศของศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสถาบันการ
อาชีวศึกษา 

 
 

40,000 
 

 
 

30,000 
 
 
 

20,000 

 

2 โครงการยกระดับศักยภาพสถาบันการอาชีวศึกษาให้สามารถจัดการศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพในการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการท างานของก าลังคนใน
สถานประกอบการและผู้เรียนอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

- กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ
สมรรถนะ 

- กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมงานวิจัยของครู/คณาจารย์ 
- กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ยกระดับความสามารถ ครูฝึกในสถาน

ประกอบการ 
- กิจกรรมย่อยที่ 4 ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ

สถาบัน) 
- กิจกรรมย่อยที่ 5 ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ

หลักสูตร) 

 

 

 

100,000 

50,000 

50,000 

 

50,000 

60,000 

 

3 โครงการยกระดับความรู้ ทักษะในการท างานของก าลังคนในสถาน
ประกอบการและผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
และเสริมสร้างศักยภาพสถานประกอบการในการพัฒนาธุรกิจ และบริหาร
จัดการองค์กร 

- กิจกรรมย่อยที่ 3.1 เสริมสร้างศักยภาพสถานประกอบการในการ
พัฒนาธุรกิจและบริหารจัดการองค์กร 
 

- กิจกรรมย่อยที่ 3.2 พัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการ
ประกอบการและการท างานของก าลังคนในสถานประกอบการ
และผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 

 

 

 

50,000 

 

45,000 

180,000 

 



 
 

ที ่ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

- กิจกรรมย่อยที่ 3.3 สนับสนุนก าลังคนในสถานประกอบการและ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ 

 
- กิจกรรมย่อยที่ 3.4 ส่งเสริมการทดสอบทักษะของนักศึกษา ด้าน

ภาษา (CEFR) ด้านดิจิทัล (DL) และมาตรฐานวิชาชีพ 

 

30,000 

รวม 665,000  

 
๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 
 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา 
 ชื่อ - นามสกุล  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายลิขิต  พลเหลา 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4   
                       เบอร์ติดต่อ (มือถือ) ๐๘-๑๙76-1119 
 ชื่อ - นามสกุล  ผู้ประสาน   นายสุร าภะ  สุร าไพ 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา   
                       สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔   

  เบอร์ติดต่อ (มือถือ)  ๐๘-๙๒๘๖-๓๖๕๕ 
 
 

๙.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 
 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 พ้ืนที่ด าเนินงาน  :     ()  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔   
 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       10.1 สถาบันมีการสร้างกลไกเชื่อมโยงการพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนอาชีวศึกษา ก าลังคนของสถาน
ประกอบการสู่มาตรฐาน อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
        10.2 สถาบันมีหลักสูตรวิชาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
        10.3 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ก าลังคนของสถาน
ประกอบการ       
        10.4 สถาบันมีศูนยทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือรองรับการพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะในการประกอบการและทักษะการท างานของผู้เรียนอาชีวศึกษาและก าลังคนในสถานประกอบการ 
        10.5 สถาบันมีครู คณาจารย์และบุคลากรของศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสถาบันการอาชีวศึกษา 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและทักษะการประเมินรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

/10.6 สถาบันมีการ... 



 
 

        10.6 สถาบันมีการส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาธุรกิจ และบริหารจัดการองค์กรได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ด้วยการยกระดับก าลังคนสู่มาตรฐานอาชีพร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษา 

 

๑๑.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๑๑.๑  เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน/การรายงานผลการด าเนินงาน   
 ๑๑.๒   รายงานผลให้ศูนย์ประสานงาน ส านักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ทุกสิ้นเดือน และรายไตรมาส 
 
 

๑๒.  การรายงานผลการด าเนินงาน 
 ๑๒.๑  รายงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (ระบบ eMENSCR)   ของสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (รายงานทุกไตรมาส  ไตรมาสละ ๑ ครั้ง  ตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติก าหนด) 
 ๑๒.๒  รายงานตามแบบจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณตามแบบ สงป.๓๐๑  และ  สงป.๓๐๒  (รายงานทุกไตรมาส  ไตรมาสละ ๑ ครั้ง  ตามที่กลุ่มงาน
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาก าหนด) 
 ๑๒.๓  รายงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตามแบบรายงานและวิธีการที่ก าหนด 
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โครงการอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อท านุบ ารุงศาสนาและรักษาความเป็นไทย  
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 

 
ลักษณะโครงการ :    ()  โครงการต่อเนื่อง           (   ) โครงการใหม่  เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเภทโครงการ :    (   )  โครงการเทียบเท่าผลผลิต (   ) โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการศึกษา 
ด้านที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนแม่บทที่ 12              
การพัฒนาการเรียนรู้ 

- เรื่องท่ี 5 การปฎิรูปการ
จัดการเรียนการสอน    
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 12  ด้าน นโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง 

ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
           ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2565 
ข้อ เรื่อง 

1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand  Vocatinal  
Education  Eco-System : TVE2S) 
 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 
 
 
 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกก าลัง
สอง 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่  21 
 
 
- ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศใน
การจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กร
ด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะ
ฝีมือชน  คนสร้างชาติ”  
 

 
 

/1. หลักการและเหตุผล... 
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1. หลักการและเหตุผล 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา มีหน้าที่ควบคุม ดูแลการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการ (ทล.บ.เทคโนโลยีบัณฑิต) 
โดยได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖                     
จนถึง ปัจจุบัน โดยมีเจตนารมณ์ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย ๔ ด้าน คือ 

๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ              
เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ                         
และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๒.ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทางทฤษฎีและเทคโนโลยีเฉพาะทางอย่างกว้างขวางและเป็นระบบในการพัฒนา
งานอาชีพ 

๓.ด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะในการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบปัญหา ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๔.ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถริเริ่ม ปรับปรุง วางแผนกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่ ซับซ้อนและเป็นนามธรรม                 
ในการปฏิบัติงานรวมทั้งวางแผนการบริหารและการจัดการในสาขาอาชีพ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ข้อ ๔ (๑)  และสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  จึงได้ก าหนดจัดท า
โครงการอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือท านุบ ารุงศาสนาและรักษาความเป็นไทย นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
(วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ทุกสาขาวิชา)  เพ่ือด าเนินงานให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.๑ เพ่ือสร้างความตระหนักถึงคุณค่าความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสร้างเจตคติและ           
กิจนิสัยที่ดีแก่นักศึกษาในการท านุบ ารุงศาสนา  
     2.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกความภาคภูมิใจความเป็นไทยและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย 
กฎระเบียบขององค์กรและเคารพสิทธิของผู้อ่ืนแก่นักศึกษา 
     2.๓ เพ่ือสร้างความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์                 
ทรงเป็นประมุขแก่นักศึกษา 
      2.๔ เพ่ือปลูกฝังภาวะความเป็นผู้น า มีจิตสาธารณะและจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา 
 
 
 

/3. กลุ่มเป้าหมาย... 
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3.  กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

- นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษา                                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  (วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ) 

- ผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ระดับปริญญาตรี 

78  คน 
 

30 คน 
 

 

4.  ตัวช้ีวัดโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

เชิงปริมาณ  
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ 
- ผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ระดับปริญญาตรี 

78 คน 
30 คน 

 
เชิงคุณภาพ  
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ                       

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ร้อยละ 90 

 
5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ  (ตาม แบบ สงป.301)  

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 1 ครั้ง/ปี 

 
6. กิจกรรม  โครงการ  และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย(ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1 อบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือท านุ

บ ารุงศาสนาและรักษาความเป็นไทย  
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

- (    )  โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(    )  โอนจัดสรรให้สถาบัน 
( )  งบสถาบัน 

2 วัดผลและประเมินผล 
 

- - 

 

 
 

/7. งบประมาณ... 
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7.  งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต  ระดับปริญญาตรี 
 รายการค่าใช้จ่าย  โครงการอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือท านุบ ารุงศาสนาและรักษาความเป็นไทย 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4   

ประเภทงบประมาณ    (    )  งบด าเนินงาน (    )  งบเงินอุดหนุน   (   )  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
   

รายละเอียด ตัวคูณค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน เหตุผลค าชี้แจง 
1. ค่าอาหารว่างนักศึกษา  7๘ คน x 2 มื้อ x 25 บาท 3,900 บาท  
2. ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 78 คน x 1 มื้อ x 60 บาท 4,680 บาท  
3. ค่าอาหารว่างครูอาจารย์ 30 คน x 2 มื้อ x 35 บาท 2,100 บาท  
4. ค่าอาหารกลางวันครูอาจารย์ 30 คน x 1 มื้อ x 120 บาท 3,600 บาท  
5. ค่าวิทยากร 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 3,600 บาท  
6. วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายไวนิล - 2,120 บาท  

                                             รวมทั้งสิ้น                                    20,000 บาท  
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ 
 ส านัก/ศูนย์/หน่วย  ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
 ชื่อ – นามสกุล  นายสุร าภะ  สุร าไพ 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา                                             
                       ท าหน้าที่ ผู้อ านวยการส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  
 ชื่อ – นามสกุล  นายเลิศ  ก้านเหลือง 
 ต าแหน่ง  หัวหน้าอาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 ชื่อ – นามสกุล  ผู้ประสาน  นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์ 
 ต าแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี) ท าหน้าที่ หัวหน้างานกิจการพิเศษ  

ชื่อ – นามสกุล  ผู้ประสาน   นางสาวสุภัสสร  มนตรีโพธิ ์
 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าทีส่ านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  
 
 

9.  ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 
 ระยะเวลาด าเนินงาน :  เดือน มีนาคม – เมษายน 2565 
 พ้ืนที่ด าเนินงาน  : ()  ห้องประชุม TVET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 

/10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ... 
 



5 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.๑ นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสร้างเจตคติและกิจนิสัยที่ดีแก่นักศึกษาในการ
ท านุบ ารุงศาสนา      

10.๒ นักศึกษามีจิตส านึกความภาคภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย กฎระเบียบของ
องค์กรและเคารพสิทธิของผู้อื่นแก่นักศึกษา 
     10.๓ นักศึกษามีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขแก่นักศึกษา 
      10.๔ นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้น า มีจิตสาธารณะและจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา 
 
 

11.  รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
12.  การรายงานผลการด าเนินงาน 
 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบ PDCA 



โครงการการบริการวิชาการสังคมและชุมชน 
 

ลักษณะโครงการ : (   ) โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเภทโครงการ : (   ) โครงการเทียบเท่าผลผลิต  () โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบับปรับปรุง) 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 
ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างทรัพยากร
มนุษย์ 

ประเด็นที่ ๑๑ การ
พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

แผนด้านการศึกษา กิจกรรมปฏิรูปที่เรื่องประเด็น
การพัฒนาการเรียนรู้ 
๒.๑) ๑๒๐๑๐๑ คนไทยได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตดี ขึน้ 

 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 

ข้อที่ ๘  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี  ๗ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
          : ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงวิชาชีพ และการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ 

 

ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2565 
ข้อ เรื่อง 

1. การจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง ๒๓ แห่ง ทั่ว
ประเทศในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

2. การยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐาน 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา ให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษายก
ก าลังสอง และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

 



๑. หลักการและเหตุผล  
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ                          
เพ่ือพัฒนาคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  อีกท้ังต้องให้การบริการวิชาการ  วิชาชีพแก่สังคม  ชุมชน  เพ่ือตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ  จึงเห็นควรให้สถานศึกษาในสังกัดได้ด าเนินการจัดโครงการการบริการวิชาการ  วิชาชีพแก่สังคมตามสาขาวิชา  
หรือตามความถนัด  ความต้องการของสังคม  ชุมชน  ในทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาเปิดสอน 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑   ปลูกจิตส านึกในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  ชุมชน 
๒.๒   นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียน  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  ในสถานการณ์จริง 
๒.๓   ครู  นักศึกษา  ได้ร่วมกันแก้ปัญหาในการให้บริการวิชาการ  วิชาชีพ 
๒.๔    เป็นการประชาสัมพันธ์  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชนได้เกิดความศรัทธาในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา  
        ต่อด้านอาชีวศึกษา 
๒.๕   ตอบสนองยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 

 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
1.  ประชาชน  ชุมชน ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานศึกษา ๑๐๐  คน 
2.  ตามท่ีจังหวัดก าหนด 
3.  ตามจุดบริการต่าง ๆ ที่ สอศ. ก าหนด 
4.  ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
๔. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑.  จ านวนผู้มาใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของค่า

เป้าหมาย ๒.  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3.  จ านวน ครู  นักศึกษาที่ออกให้บริการ 

 
5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑.  ค่าตอบแทน  ใช้สอย   ๑๐๐ % 
๒.  วัสดุ ๑๐๐ % 

 
6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. 
 

โครงการให้บริการวิชาการสังคมและ
ชุมชน 

อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วย
ประชาชนในช่วงเทศกาล 

() โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(   ) โอนจัดสรรให้สถานศึกษา 



ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
รณรงป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

() โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(   ) โอนจัดสรรให้สถานศึกษา 

พัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน Fix it Center 

() โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(   ) โอนจัดสรรให้สถานศึกษา 

ปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถ
โดยสารช่วงเทศกาล 

() โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(   ) โอนจัดสรรให้สถานศึกษา 

    
 
โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงานโครงการ แต่ละสถานศึกษา 
 ๑. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 ๒. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 ๓. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 ๔. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 ๕. วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 
 ๖. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 

 
๗. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา              
แผนงาน………ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑…. 
 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต……………………………………………………………………………………………………….. 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการ..……ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ………………………………………………………………….. 
 ประเภท (   ) งบด าเนินงาน (   ) งบเงินอุดหนุน ( ) งบรายจ่ายอื่น 
จ านวนเงินงบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 

ส านัก/ศูนย์/หน่วย........ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ............................................................  
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน………นายสุร าภะ  สุร าไพ…………………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง...ท าหน้าที่ผู้อ านวยการส านัก................เบอร์ติดต่อ (มือถือ)....๐๘-๙๒๘๖๓๖๕๕.............................. 

 

9. ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน : …ช่วงเทศกาล…หรือตามท่ี สอศ. สั่งการ................................................................……. 
พ้ืนที่ด าเนินงาน :  () ตามท่ีสถานศึกษาในสังกัดก าหนด 

 
 
 
 



10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ครู นักศึกษาได้น าความรู้ที่มีออกให้บริการแก่ชุมชน  สังคม 
2. ชุมชน  สังคม ให้การยอมรับในขบวนการจัดการเรียรการสอน 
3. ผู้มารับบริการ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง หรือการดูแลรักษา 

 
11. รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 

๑. ประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
2. ดูจากปริมาณงานของผู้มารับบริการ 

 
12. การรายงานผลการด าเนินงาน 

๑. รายงานตามแบบจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณตามแบบ 
สงป. 301 และ สงป. 302 (รายงานทุกไตรมาส ไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามที่กลุ่มติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ    
ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาก าหนด) 

๒. รายงานตามแบบรายงานและวิธีการที่ส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาก าหนด 
 
 



 
 

โครงการ…ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร... 
 

ลักษณะโครงการ : ( ) โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเภทโครงการ : (   ) โครงการเทียบเท่าผลผลิต  () โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 

ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างทรัพยากร
มนุษย์ 

ประเด็นที่ ๑๑ การ
พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

แผนด้านการศึกษา กิจกรรมปฏิรูปที่เรื่องประเด็น
การพัฒนาการเรียนรู้ 
๒.๑) ๑๒๐๑๐๑ คนไทยได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตดี ขึน้ 

 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที่ ๘  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี  ๗ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
            

 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2565 

ข้อ เรื่อง 
1. การจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง ๒๓ แห่ง ทั่ว
ประเทศในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

2. การยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดย
ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 

ยกระดับความรู้  ทักษะในการท างานของก าลังคนใน
สถานประกอบการและผู้เรียนอาชีวศึกษา 

 
 



 
 

๑. หลักการและเหตุผล  
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไป
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 ของสถาบันการอาชีวศึกษา ในเดือน
สิงหาคม 2565  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นั้น 
 เพ่ือให้การเตรียมงานของผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นไปอย่าง
เรียบร้อย สถาบันฯ จึงจัดให้มี “โครงการซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563”  
 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑   เพ่ือให้นักศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจ 
๒.๒   เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด  ตามท่ีส านักพระราชวังก าหนด 
๒.๓   เพ่ือให้ผู้ปกครองได้เกิดความรัก  ความภาคภูมิในในบุตรหลานเพ่ือเป็นก าลังที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

1.  สถานศึกษาในสังกัด ๕ แห่ง 
2.  ครู นักศึกษาในสังกัด ๑๙ หลักสูตร 
3.  ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการส านัก  
และบุคลากรสายสนับสนุน  ในสถาบัน 

๓๖ คน 

 

 
๔. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑.  ตัวบ่งชี้ด้านผลลัพธ์ ร้อยละ ๗๐ 
๒.  ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ ร้อยละ ๗๐ 
3.  ผลรวมของค่าน้ าหนักตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๗๐ 

 

 
5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑.  ค่าตอบแทน  ใช้สอย   ๑๐๐ % 
๒.  วัสดุ ๑๐๐ % 

 

 

 

 



 
 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. 
 

โครงการซ้อมรับพระราชทานปริญญา
บัตร 

๑.จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

(   ) โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(   ) สถาบัน 

๒.จัดท าค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ 

(   ) โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(   ) สถาบัน 

๓.ประชุมก าหนดวันเวลา (   ) โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
() สถาบัน 

๔.จัดซ้อมให้เสมือนจริง  
 

โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงานโครงการ แต่ละสถานศึกษา 
 ๑. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 ๒. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 ๓. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 ๔. วิทยาลัยอาชีวศึษาอุบลราชธานี 
 ๕. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 

 

๗. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา              

        แผนงาน………โครงการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร........................…. 
 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต……………………………………………………………………………………………………….. 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการ..……ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ………………………………………………………………….. 
 ประเภท (   ) งบด าเนินงาน (   ) งบเงินอุดหนุน () งบรายจ่ายอื่น 
จ านวนเงินงบประมาณ........๑๐๐,๐๐๐............บาท (....หนึง่แสนบาทถ้วน........) 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 
ส านัก/ศูนย์/หน่วย........ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ............................................. 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน………นายสุร าภะ  สุร าไพ………………………………. 
ต าแหน่ง...ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือและอาชีวศึกษา.....เบอร์ติดต่อ (มือถือ)....๐๘-๙๒๘๖๓๖๕๕....... 

 

9. ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน : …กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๕.....................................................……. 
พ้ืนที่ด าเนินงาน : (   ) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ถนนราชด าเนินนอก) 
   (   ) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ถนนรามอินทรา) 

 () สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑.  นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนที่ส านักพระราชวังก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
๒.  ผู้ปกครอง และ นักศึกษามีความภาคูมิใจ เมื่อส าเร็จการศึกษา 
๓.  สถาบันสามารถผลิตนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างน้อยปีละ ประมาณ  ๒๐๐  คน 



 
 

 

11. รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

12. การรายงานผลการด าเนินงาน 
๑. จัดท ารายงานศูนย์ประสานงาน  เพราะเป็นข้อก าหด นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมฝึกซ้อมจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร 
๒. รายงานตามแบบรายงานและวิธีการที่ส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาก าหนด 



 
 

โครงการ…ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่... 
 

ลักษณะโครงการ : (   ) โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเภทโครงการ : (   ) โครงการเทียบเท่าผลผลิต  () โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 

ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างทรัพยากร
มนุษย์ 

ประเด็นที่ ๑๑ การ
พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

แผนด้านการศึกษา กิจกรรมปฏิรูปที่เรื่องประเด็น
การพัฒนาการเรียนรู้ 
๒.๑) ๑๒๐๑๐๑ คนไทยได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตดี ขึน้ 

 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที่ ๘  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี  ๗ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
            

 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2565 

ข้อ เรื่อง 
1. การจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง ๒๓ แห่ง ทั่ว
ประเทศในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

2. การยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดย
ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 

ยกระดับความรู้  ทักษะในการท างานของก าลังคน
ในสถานประกอบการและผู้เรียนอาชีวศึกษา 

 
 



 
 

๑. หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  
เข้ามาศึกษาต่อในสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง ๗ แห่ง  ๑๙  สาขา  นักศึกษาท่ีเข้ามาจะส าเร็จการศึกษามาจาก
สถานศึกษาต่าง ๆ  ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียน  เพราะการเรียนในระดับปริญญาตรีจะต้องมี
ความรับผิดชอบที่สูง  หมั่นศึกษาค้นคว้า  บางครั้งต้องท างานเป็นทีม  สถาบันฯ จึงต้องจัดให้นักศึกษาได้ทราบ  
จนถึงกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ  ต่าง ๆ ของสถาบันฯ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑   เพ่ือให้นักศึกษาทราบ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ  ต่าง ๆ  
๒.๒   เพ่ือสร้างความรักสามัคคี 
๒.๓   เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการเป็นพลเมืองที่ดี 

 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

1.  สถานศึกษาในสังกัด ๗ แห่ง 
2.  ครู นักศึกษาในสังกัด ๑๙ หลักสูตร 
3.  ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการส านัก  
และบุคลากรสายสนับสนุน  ในสถาบัน 

๓๖ คน 

 

๔. ตัวช้ีวัดโครงการ 
ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑.  ตัวบ่งชี้ด้านผลลัพธ์ ร้อยละ ๗๐ 
๒.  ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ ร้อยละ ๗๐ 
3.  ผลรวมของค่าน้ าหนักตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๗๐ 

 

5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 
ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑.  ค่าตอบแทน  ใช้สอย   ๑๐๐ % 
๒.  วัสดุ ๑๐๐ % 

 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. 
 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ๑.จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

(   ) โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(   ) สถาบัน 

๒.จัดท าค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ 

(   ) โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(   ) สถาบัน 

๓.ประชุมก าหนดวันเวลา (   ) โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
() สถาบัน 

๔.จัดกิจกรรม  



 
 

 
โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงานโครงการ แต่ละสถานศึกษา 
 ๑. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 ๒. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 ๓. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 ๔. วิทยาลัยอาชีวศึษาอุบลราชธานี 
 ๕. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
   ๖. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 ๗.  วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 

 

๗. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา              

        แผนงาน………โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่........................…. 
 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า

ผลผลิต……………………………………………………………………………………………………….. 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการ..……ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ………………………………………………………………….. 
 ประเภท (   ) งบด าเนินงาน (   ) งบเงินอุดหนุน () งบรายจ่ายอื่น 
จ านวนเงินงบประมาณ........๑๐๐,๐๐๐............บาท (....หนึง่แสนบาทถ้วน........) 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 
ส านัก/ศูนย์/หน่วย........ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ............................................. 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน………นายสุร าภะ  สุร าไพ………………………………. 
ต าแหน่ง...ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือและอาชีวศึกษา.....เบอร์ติดต่อ (มือถือ)....๐๘-๙๒๘๖๓๖๕๕....... 

 

9. ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน : …พฤษภาคม ๒๕๖๕.....................................................……. 
พ้ืนที่ด าเนินงาน : (   ) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ถนนราชด าเนินนอก) 
   (   ) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ถนนรามอินทรา) 

 () สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑.  นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
๒.  นักศึกษามีความภาคูมิใจ เกิดความรักศรัทธาในสาขาวิชาที่ศึกษา 
๓.  สถาบันสามารถผลิตนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างน้อยปีละ ประมาณ  ๒๐๐  คน 

 

11. รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

12. การรายงานผลการด าเนินงาน 
๑. จัดท ารายงานศูนย์ประสานงาน   
๒. รายงานตามแบบรายงานและวิธีการที่ส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาก าหนด 



โครงการ…ปัจฉิมนิเทศ... 
 

ลักษณะโครงการ : (   ) โครงการต่อเนื่อง  (   ) โครงการใหม่ เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเภทโครงการ : (   ) โครงการเทียบเท่าผลผลิต  () โครงการภายใต้ผลผลิต 

 

 
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 

ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างทรัพยากร
มนุษย์ 

ประเด็นที่ ๑๑ การ
พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

แผนด้านการศึกษา กิจกรรมปฏิรูปที่เรื่องประเด็น
การพัฒนาการเรียนรู้ 
๒.๑) ๑๒๐๑๐๑ คนไทยได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตดี ขึน้ 

 

 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
ข้อที่ ๘  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

เรื่องท่ี  ๗ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
            

 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2565 

ข้อ เรื่อง 
1. การจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง ๒๓ แห่ง ทั่ว
ประเทศในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ 

2. การยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดย
ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 

ยกระดับความรู้  ทักษะในการท างานของก าลังคนใน
สถานประกอบการและผู้เรียนอาชีวศึกษา 

 
 



๑. หลักการและเหตุผล  
 หลังจากที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา  บางคนศึกษาต่อ  บางคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็น
ชีวิตจริงที่นักศึกษาจะต้องไปเผชิญกับเรื่องต่าง ๆ มากมา เช่น  การเข้าสังคม  กฎหมายแรงงาน  ภาคปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของสถานประกอบการ  ความรับผิดชอบในหน้าที่  เป็นต้น  ซึ่งเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
ดังนั้นสถาบันฯ  ซึ่งเป็นผู้ผลิตนักศึกษาออกไปสู่ตลาดแรงงานจึงต้องให้ความรู้  ให้การชี้แนะ แนะน าวิธีการเพ่ือให้สามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑   เพ่ือให้นักศึกษาทราบ หลักการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ  
๒.๒   เพ่ือสร้างความรักสามัคคี 
๒.๓   เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการเป็นพลเมืองที่ดี 

 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

1.  สถานศึกษาในสังกัด ๗ แห่ง 
2.  ครู นักศึกษาในสังกัด ๑๙ หลักสูตร 
3.  ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการส านัก  
และบุคลากรสายสนับสนุน  ในสถาบัน 

๓๖ คน 

 

๔. ตัวช้ีวัดโครงการ 
ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑.  ตัวบ่งชี้ด้านผลลัพธ์ ร้อยละ ๗๐ 
๒.  ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ ร้อยละ ๗๐ 
3.  ผลรวมของค่าน้ าหนักตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๗๐ 

 

5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.301) 
ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑.  ค่าตอบแทน  ใช้สอย   ๑๐๐ % 
๒.  วัสดุ ๑๐๐ % 

 

6. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. 
 

โครงการปัจฉิมนิเทศ ๑.จัดท าโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

(   ) โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(   ) สถาบัน 

๒.จัดท าค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ 

(   ) โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
(   ) สถาบัน 

๓.ประชุมก าหนดวันเวลา (   ) โดยหน่วยงานส่วนกลาง 
() สถาบัน 

๔.จัดกิจกรรม  



 
โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงานโครงการ แต่ละสถานศึกษา 
 ๑. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 ๒. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 ๓. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 ๔. วิทยาลัยอาชีวศึษาอุบลราชธานี 
 ๕. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
   ๖. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 ๗.  วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 

 

๗. งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา              

        แผนงาน………โครงการปัจฉิมนิเทศ........................…. 
 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต……………………………………………………………………………………………………….. 
 รายการค่าใช้จ่าย/โครงการ..……ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ………………………………………………………………….. 
 ประเภท (   ) งบด าเนินงาน (   ) งบเงินอุดหนุน () งบรายจ่ายอื่น 
จ านวนเงินงบประมาณ........๑๐๐,๐๐๐............บาท (....หนึง่แสนบาทถ้วน........) 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ 
ส านัก/ศูนย์/หน่วย........ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ............................................. 
ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสาน………นายสุร าภะ  สุร าไพ………………………………. 
ต าแหน่ง...ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือและอาชีวศึกษา.....เบอร์ติดต่อ (มือถือ)....๐๘-๙๒๘๖๓๖๕๕....... 

 

9. ระยะเวลาและพื้นที่ด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน : …พฤษภาคม ๒๕๖๕.....................................................……. 
พ้ืนที่ด าเนินงาน : (   ) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ถนนราชด าเนินนอก) 
   (   ) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ถนนรามอินทรา) 

 () สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑.  นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
๒.  นักศึกษามีความภาคูมิใจ เกิดความรักศรัทธาในสาขาวิชาที่ศึกษา 
๓.  สถาบันสามารถผลิตนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างน้อยปีละ ประมาณ  ๒๐๐  คน 

 

11. รูปแบบ/วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

12. การรายงานผลการด าเนินงาน 
๑. จัดท ารายงานศูนย์ประสานงาน   
๒. รายงานตามแบบรายงานและวิธีการที่ส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาก าหนด 

 



ค ำสั่ง 
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