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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมา 
 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 
 มาตรา 9 ก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการ
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า 
 (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เปูาหมายของภารกิจ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จ ของภารกิจ 
 (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการท่ีส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. ก าหนด 
 (4) ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ให้เป็นหน้าท่ี ของส่วนราชการท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้นหรือ
เปล่ียนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น 
 “ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยให้ระบุ
สาระส าคัญเกี่ยวกับ นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมท้ังประมาณการรายได้และรายจ่ายและ ทรัพยากรอื่นท่ีจะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความ
เห็นชอบ 
 เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้วให้
ส านักงบประมาณ ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว 
 ในกรณีท่ีส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น” 
 ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดท าแผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 4 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการตาม
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มาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 
ภายในก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 
 “(2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้จัดท าและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค า
ของบประมาณ รายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณต่อไป” 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเปูาหมายการด าเนินงานภาพรวมของกระทรวงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และใช้เป็นกรอบทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน 
 22 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ในภาพรวมของภาระทรวงศึกษาธิการ 
 2.3 เพื่อให้ผู้บริหารทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาน าไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการให้ การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. กรอบแนวคิดการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดกรอบ
แนวคิดส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ฉบับนี้  มีข้อมูลส า คัญท่ีศึกษา ประกอบด้วย 1) รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 2) นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี) 3) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 4) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 – 2564 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)        
6) จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)      
7) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2574) 8) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(พ.ศ.2560-2564) 9) กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 10) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2562 11) ผลการ ด าเนินงานท่ีผ่านมา 12) อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักใน
การปกครองประเทศ มีประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาและการเข้ารับบริการการศึกษา ของประชาชน ได้แก่ 
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  หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4)  บุคคลมีหน้าท่ีเข้ารับการศึกษา
อบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
  หมวดหน้าที่ของรัฐมาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็น
เวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อน วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐ
ต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา ก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและ สนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยรัฐต้องด าเนินการให้
ประชาชน ได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมท้ังส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุก
ระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีด าเนินการก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมี บทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติและการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการ ศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ 
สามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัด ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา ตามวรรคสอง หรือให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตนให้จัดต้ังกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพื่อลดความเหล่ือมล้ าในการศึกษาและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐ
จัดสรรงบประมาณให้แก่ กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมท้ังการให้ผู้บริจาคทรัพย์สิน
เข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว
อย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและก าหนด ให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้าน
การศึกษาให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษาตามมาตรา 54 วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
  (2) ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดต้ังกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งปี นับต้ังแต่ วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
  (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณ แห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน
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ท่ีเหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
  (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม
ความถนัดและปรับปรุง โครงสร้างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเปูาหมายดังกล่าวโดยสอดคล้องกัน
ท้ังในระดับชาติและระดับพื้นท่ีดังกล่าว 
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้าน
การศึกษาให้มีคณะกรรมการท่ีมี ความเป็นอิสระคณะหนึ่ง ท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังด าเนินการศึกษา
และจัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการ ด าเนินการให้บรรลุเปูาหมายเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีด าเนินการ 
 3.2 นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
  ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 14 ท่ีระบุให้รัฐบาลมีหน้าท่ีในการ
บริหารราชการแผ่นดินด าเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริม ความสามัคคี และความ
สมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะท่ีมีภารกิจในการจัด 
และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการน าพาประเทศไทย
ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี
บทบาทหลักด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในข้อท่ี 4 นโยบายการศึกษาและเรียนรู้            
การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษายัง
เป็นส่วนราชการท่ีส าคัญในการร่วมขับเคล่ือนการด าเนินการตามนโยบายท่ี 1 การปกปูองและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายท่ี 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ นโยบายท่ี 3 
การลดความเหล่ือมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐนโยบายท่ี 5          
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน นโยบายท่ี 5การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายท่ี 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
นโยบายท่ี 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรมนโยบายท่ี 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่าง   
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและนโยบายท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 
ท่ีมีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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  นโยบายที่ 1 : การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครอง ของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าท่ีส าคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะ   
เชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรม เดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการ   
ทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการทางระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการด าเนินการกับผู้คะนองปากย่ามใจหรือประสงค์ร้ายมุ่งส่ันคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่
ค านึงถึงความรู้ส านึก และความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน   
ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าท่ีสถานศึกษา 
ตลอดจนหน่วยงานท้ังหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างท่ี
ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย เป็นท่ีประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความ
สมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในท่ีสุด 
  นโยบายที่ 2 : การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  2.1 ในระยะเร่งด่วนรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
การเมืองและความม่ันคงอาเซียน ในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้าง
ความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อน
บ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกัน ของอาเซียน โดยเน้นความ
ร่วมมือเพื่อปูองกันแก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ท้ังระดับ     
ทวิภาคี และพหุภาคี ท้ังจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการ
บริหารจัดการพื้นท่ีชายแดนท้ังทางบก และทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนว
ชายแดน โดยใช้ระบบเฝูาตรวจท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ 
การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหา
เฉพาะหน้าท่ีต้องได้รับการปูองกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวด และจัดการปัญหาอื่น 
ๆ ท่ีเช่ือมโยง ต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการ   
เข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
  2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน า
ยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย
สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเช่ือมั่น ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
และหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหูสังคมขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน 
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เพื่อซ้ าเติม ปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีฝุายบ้านเมืองท้ังจะเพิ่มระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การ ระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคล่ีคลายปัญหาได้ 
  นโยบายที่ 3 : การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ 
  ความเหล่ือมล้ าในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความ
เดือดร้อนท้ังหลายของประชาชน จึงมีนโยบายท่ีจะด าเนินการดังนี้ 
  3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่ม่ันคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงานรวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายพร้อมทั้งยกระดับ
คุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงานท้ังระบบมีโอกาสเข้าถึง การเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานใน
ทุกระดับอย่างมีมาตรฐานท้ังจะเช่ือมโยงข้อมูลและการด าเนินการระหว่างหน่วยงาน ของรัฐกับเอกชน
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นท่ีและของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอก
ระบบ เข้าสู่ระบบท่ีถูกกฎหมายมากขึ้น 
  3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองการ
ทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเท่ียวที่เน้นบริการทางเพศและเด็กและปัญหาคนขอทานโดย
การปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับท่ีจ าเป็นและเพิ่ม ความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
  3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม ท่ีมีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยสร้าง ความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความ
คุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
  3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและ ประชาชนท่ัวไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติท่ีได้ประกาศไว้แล้ว 
  นโยบายที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ 
และความเป็นไทยมาใช้สร้าง สังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้ 
  4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาใน
ระบบและการศึกษา ทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตน
ได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและ ด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมี
คุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้าง สัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความเหล่ือม
ล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นท่ีต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ีท้ังในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการ 
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  4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับ ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษาและปรับปรุงและบูรณาการ
ระบบ การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิ เลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบ
โรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
  4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษา ท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา 
และการเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหาร จัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อมโดยให้สถานศึกษา สามารถเป็นนิติบุคคล และ
บริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้
และทักษะใหม่ท่ีสามารถ ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับ
กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้ และคุณธรรมเข้า
ด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนท้ังในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟัง
ความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่าง 
ผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน 
  4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานท่ีมี
ทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่น ท่ีมีความต้องการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้
เช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครูเน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ ตรงตามวิชาท่ีสอนน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมา
ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครู หรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล 
การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมท้ังปรับระบบการประเมิน 
มรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กร
ทางศาสนามีบทบาทส าคัญ ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติ
สุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย อย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความ
พร้อม 
  4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ัง ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความ
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ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย น าไปสู่การ สร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน 
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ ประเทศ 
  4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน    
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสา
หลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน และเพื่อการ เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
  4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตส่ือคุณภาพ เพื่อ
เปิดพื้นท่ีสาธารณะให้เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
  นโยบายที่ 6 : การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย  โดยพิจารณา
มาตรการลดผลกระทบจากการ ประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นท่ีท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในโอกาสแรก
ท่ีจะท าได้ และสร้างส่ิงจูงใจและส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีเกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเท่ียว ส่งเสริม
การท่องเท่ียวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็น กลุ่มได้ เช่น กลุ่ม
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ าพุร้อนธรรมชาติ ท้ัง
จะให้ เช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมท้ังพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ในประเทศท้ังท่ี
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเดิม แหล่งท่องเท่ียวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้ และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้า และบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเท่ียว 
  6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาการบริหารจัดการภายใน
องค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับเคล่ือนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมให้
เป็นระบบและมีเอกภาพท่ีชัดเจนท้ังในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการ
ลงทุน ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการการตลาดและ
โอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 
  6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคล่ือนได้อย่างจริงจังซึ่งจะ ท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ ดิจิทัลโดยตรงท้ังผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ 
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ส่ือสารดิจิทัลอุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัล รองรับการ
ให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคส่ือสารและบันเทิง
ตลอดจนการใช้ดิจิทัล รองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของ
ประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคล่ือนเรื่องนี้ อย่างจริงจัง 
  นโยบายที่ 7 : การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ท้ังแรงงานวิชาชีพ แรงงาน มีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยค านึงถึง ความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และมาตรฐานวิชาชีพใน 5 กลุ่มท่ีมีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับ การวางแผนด้านการ
ผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และอุตสาหกรรมท่ีใช้
แรงงาน เข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมิน
ค่าจ้างแรงงาน 
  7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน โดยเร่งขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 5 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝุาย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
(ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและ
เศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเช่ือมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความเช่ือมโยง
ด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียน สัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด้านการค้าชายแดนและ
โครงข่ายการคมนาคมขนส่ง บริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเช่ือมโยง
กระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดนโดยปรับปรุงโครงข่ายระบบ ถนนพัฒนาระบบ National  
Single Window (NSW) และส่ิงอ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดน อย่าง
ต่อเนื่องโดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนท่ีส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา 
อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึกและบ้านคลองใหญ่ซึ่งจะท าให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถ
เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมี ประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งท่ี
คาดว่าจะเพิ่มข้ึนจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  นโยบายที่ 8 : การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ นวัตกรรม 
  8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่
เปูาหมายให้ไม่ ต่ ากว่า ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70          
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท้ังนี้ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน และ 
มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นท่ีมีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบ บริหารงาน
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพโดยให้มีความเช่ือมโยงกับ
ภาคเอกชน 
  8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน ท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาท่ีขาด
แคลน การเช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้ กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐ
สามารถไปท างานในภาคเอกชนและการให้อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมมีช่องทางได้
เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด หรือใช้ประโยชน์ รวมท้ังส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัย    
และพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัดเพื่อให้ตรงกับ ความต้องการของท้องถิ่นผลักดันงานวิจัย   
และพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยหน่วยงาน
วิจัยของรัฐและภาคเอกชน 
  8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้ มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาท่ีส าคัญ
ในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มี ความพร้อมทันสมัยและกระจายในพื้นท่ี
ต่าง ๆ เช่นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการต้ังศูนย์วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ สถาบันและ
ศูนย์วิจัยเป็นต้น 
  นโยบายที่ 9 : การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในปัจจุบันมีการบุกรุกท่ีดินของรัฐและตัดไม้
ท าลายปุามากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย ทางชีวภาพท่ีเคยอุดมสมบูรณ์ เช่นปุาไม้ 
สัตว์ปุา พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย
เป็นอันมากท้ังปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต่าง ๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้นรัฐบาลจึงมีนโยบายจะ
รักษา ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนดังนี้ 
  9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสียที่เกิดจากการผลิต
และบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพ ส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้แก่ประชาชนโดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรกส่งเสริมให้เกิดกลไก การคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มาก
ท่ีสุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดขยะในพื้นท่ีวิกฤติ ซึ่งจะใช้ท่ีดินของรัฐเป็นหลัก
ในพื้นท่ีใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอย โดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วน
พระอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษโดยก าหนดให้ท้ิงในบ่อขยะ
อุตสาหกรรมท่ีสร้างขึ้น อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชนส าหรับ

- 10 -



 

  

ขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะ ติดเช้ือจะพัฒนาระบบก ากับติดตามตรวจสอบและ
เฝูาระวังไม่ให้มีการลักลอบท้ิงรวมท้ังจัดการสารเคมีโดยลดความเส่ียง และอันตรายท่ีเกิดจากการ
รั่วไหลและการเกิดอุบัติเหตุให้ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจรและใช้มาตรการทางกฎหมาย 
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
  นโยบายที่ 10 : การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม  และ
จิตส านึกในการรักษาศักด์ิศรี ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อปูองกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีไม่
จ าเป็นสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง
การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานานซ้ าซ้อน และเสีย
ค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน 
 3.3 (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) 
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ท่ีคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติได้ด าเนินการยกร่าง ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ 20 ปีต่อจากนี้ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และ เปูาหมายของซาติท่ีคนไทยทุกคนต้องการบรรลุ
ร่วมกัน รวมท้ังนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทางทิศทาง และ วิธีการท่ีทุกองค์กร
และคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งส่ิงท่ีคนไทย
ทุกคน ต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ 
การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี การพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  ความม่ันคง 
  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและการเมือง เช่นประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระ
ประมุขสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ
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ของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีมั่นคงเป็นกลไกท่ีนาไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดอง และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่นประชาชนมีความมั่นคง ในชีวิตมีงานและรายได้ท่ีมั่นคง
พอเพียงกับการดารงชีวิต ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ ามีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัย ใน
ชีวิตทรัพย์สิน มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ ามีท่ีอยู่อาศัย และ
ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 
  ความม่ังคั่ง 
  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วน ( Inclusive 
Growth) มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ใต้เส้นความ
ยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขัน กับ
ประเทศต่าง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการ
พัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทย มีบทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงใน
ภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่งการผลิต การค้า การลงทุน และการทางธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลัง ในการ
พัฒนา นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุน
มนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงินทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ความยั่งยืน 
  การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้ างมลภาวะต่อ
ส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบ 
นิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
ของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์
มากขึ้นและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวม อย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาในระดับอย่างมดุลมีเสถียรภาพ และยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่ 
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  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย และ มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึง
ระดับความมั่นคงของมนุษย์และทุกมิติ โดยมีประเด็น ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
   1.2 การปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
   1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ 
   1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมีใช่ภาครัฐ 
   1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่งคงแบบบูรณาการ 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพในหลากหลายมิติ ต้ังแต่ การสร้างพื้นฐานท่ีมั่นคงของประเทศ การพัฒนาท่ีสมดุลในประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจ การกินดีอยู่ดีและ รายได้ท่ีเพิ่มข้ึนของประชาชน ควบคู่กับการ
ขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก ตลอดจนการจัดอันดับความสามารถ ในการแข่งขันของ
ประเทศท่ีเพิ่มข้ึนในเวทีสากล โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   2.1 มหาอ านาจทางการเกษตร (เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรอัต
ลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแปรรูป) 
   2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมชีวภาพ 
อุตสาหกรรมและบริการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
อุตสาหกรรมและบริการขนส่ง และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ความมั่นคงของประเทศ) 
   2.3 แม่เหล็กการท่องเท่ียวระดับโลก (ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ และ
วัฒนธรรม ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ ท่องเท่ียว เชิงธุรกิจท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
ท่องเท่ียวส าราญทางน้ า ท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค) 
   2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมโยง เช่ือมโลก (เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้
รอยต่อ เพิ่มพื้นท่ีและเมืองเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ รักษาและ
เสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค สร้างหลวัตทางกฎหมาย) 
   2.5 สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ (สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาส
เข้าถึงบริการทางการเงิน สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล ปรับบทบาทและกลไก
ภาครัฐ) 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อคนไทยใน
อนาคตมีความพร้อมท้ังกายใจ สติปัญญามีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัยมีจิต
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สาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่นมัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ ส่ือสารภาษาอังกฤษ
และภาษาท่ี 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมี 
ทักษะสูง เป็นนวัตกรรมนักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
   3.1 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) 
   3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
   3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญา (Multiple intelligence) 
   3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุม ท้ังด้านกายใจ 
สติปัญญา และสังคม 
   3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
   3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ
พัฒนาประเทศ 
  4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อลดความเหล่ือม
ล้ าและสร้างความเป็นธรรม ในสังคมต้ังอยู่บนหลักการและพื้นฐานส าคัญคือการสร้างสังคมคุณภาพ
สังคมในทุกๆ ด้านไปพร้อมกันโดยไม่ทอดท้ิงใครไว้เบื้องหลัง ประกอบด้วยการสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic Security) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   4.1 การลดความเหล่ือมล้ าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
   4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
   4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
   4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมีเปูาหมายท่ีส าคัญ คือ การบริโภคท่ียั่งยืนและการผลิตท่ียั่งยืน การด าเนินการท่ีส าคัญคือต้องเร่ง
วางระบบการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการน้าให้มี
ประสิทธิภาพโดยการวางระบบบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ ใน 25ลุ่มน้ าท้ัง
ด้านอุปสงค์และอุปทาน เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการโดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
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   5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
   5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 
   5.4 พัฒนาพื้นท่ีเมืองชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
   5.5 พัฒนาความมั่นคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
   5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อ
การปรับเปล่ียนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ โดยมี ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   6.1 ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
   6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ช าติเป็นเปูาหมาย
และเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็นทุกภารกิจและทุกพื้นท่ี 
   6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้างส่งเสริมให้ประช า
ชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาประเทศ 
   6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปล่ียนแปลงและมีขีดสมรรถนะสูง 
   6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตส านึกมี
ความสามารถสูงมุ่งมั่นและเป็นมือ อาชีพในการพัฒนาประเทศ 
   6.6ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส่วน
ร่วมต่อต้านการทุจริต 
   6.7ภาครัฐดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย
เสมอภาคมีความเป็นกลาง น่าเช่ือถือโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3.4 (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทดังนี้ 
  1. ด้านความม่ันคง 
   1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
   1.2 การปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
   1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ 
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   1.4 การบูรณาการความร่วมมือความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ องค์กรภาครัฐ 
   1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า 
   2.2 อุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต 
   2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว 
   2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
   2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   3.1 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
   3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
   3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
   3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
   3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
   3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้ างคุณค่าทางสังคมและ
พัฒนาประเทศ 
  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
   4.2 การปฏิรูปภาษแีละการคุ้มครองผู้บริโภค 
   4.3 การสร้างหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงานการศึกษา และ
สาธารณสุข) 
   4.4 เรื่องกระบวนการยุติธรรม 
   4.5 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
   4.6 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
   4.7 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง 
  5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
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   5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
   5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
   5.4 พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ีเติบโต อย่างต่อเนื่อง 
   5.5 พัฒนาความมั่นคงน้ าพลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
   5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ  
  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   6.1 การพัฒนาระบบบริการประชาชน 
   6.2 การปรับสมดุลภาครับ 
   6.3 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
   6.4 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
   6.5 การต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบ  
   6.6 การแก้ไขกฎหมาย 
   6.7 การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 
 3.5 แผนการปฏิรูปประเทศ 
  ประกอบด้วย 11 ด้านดังนี้ 
  ด้านที่ 1 ด้านการเมือง การธ ารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขท่ีมีความมั่นคง มีความชอบธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ บ้านเมืองและ ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมรู้จักยอมรับ
ความเห็นท่ีแตกต่างกัน พรรคการเมืองด าเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ และพัฒนาเป็น
สถาบันทางการเมืองของประชาชน ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และ รับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน และสร้างให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมืองโดยสันติวิธี 
  ด้านที่  2 การบริหารราชการแผ่นดิน  มุ่งสร้าง “ภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชน” บนหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ภาครัฐได้รับความเช่ือถือไว้วางใจจากประชาชน (Public 
Trust) 
  ด้านที่ 3 ด้านกฎหมาย กฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ให้ทันต่อการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นธรรมและขจัดความเหล่ือม
ล้ าในสังคม 
  ด้านที่ 4 กระบวนการยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมเป็นภารกิจส าคัญท่ีต้อง
ด าเนินการเพื่อวางรากฐาน ระบบสังคมการเมืองของประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของ

- 17 -



 

  

ประชาชนและสร้างกระบวนการยุติธรรมท่ีประชาชนเช่ือมั่น และเกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของ
กระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงด้วยการได้รับปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและไม่มีความเหล่ือมล้ า ในการ
บังคับใช้กฎหมายการสร้างระบบการสอบสวนและงานนิติวิทยาศาสตร์ท่ีประชาชนเช่ือมั่นในความ
รวดเร็วและถูกต้องขจัด วัฒนธรรมองค์กรท่ีเป็นอุปสรรคต่อการอ านวยความยุติธรรมโดยน า
เทคโนโลยีมาใช้และระบบการลงโทษกับการดูแลสอดส่อง ผู้พ้นโทษท่ีท าให้สังคม เกิดความปลอดภัย
อย่างยั่งยืน ตลอดจนการมีกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการแข่งขัน 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  ด้านที่  5 ด้านเศรษฐกิจ ยกระดับผลิตภาพ (higher productivity) และ
ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ ให้สูงขึ้น (more competitive) มีการเติบโตอย่าง
ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน (more inclusive) มุ่งเน้นการใช้ระบบ มาตรฐานและนวัตกรรมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (more sustainable) ลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจของ
ประชาชน กลุ่มต่าง ๆ และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น (higher performance 
economic institution) 
  ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล
ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม มีการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
สังคม เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองรักษาและการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน รวมท้ังมีระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 
  ด้านที่ 7 ด้านสาธารณสุข ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมีส่วน
ร่วมในการวางระบบในการ ดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสท่ีเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ี
จ าเป็น และอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใต้ระบบสาธารณสุขท่ีเป็นเอกภาพและการอภิบาลระบบท่ีดี 
  ด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพ
ระหว่างเสรีภาพของการท า หน้าท่ีของส่ือบนความรับผิดชอบกับการก ากับท่ีมีความชอบธรรม และ
การใช้พื้นท่ีดิจิทัลเพื่อการส่ือสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้
ของประชาชน ด้วยความเช่ือว่าเสรีภาพของการส่ือสารคือเสรีภาพของประชาชน ตามแนวทางของ
ประชาธิปไตย และการให้ส่ือเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรม
ของชาติ และปลูกฝังทัศนคติท่ีดี 
  ด้านที่ 9 ด้านสังคม ให้คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณท่ีเพียงพอต่อ
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น 
สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมท่ีบูรณาการ
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ทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และให้ชุมชน ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดย
สามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง 
  ด้านที่ 10 ด้านพลังงาน ปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงานสร้างแผนจัดหาท่ีได้รับ
การยอมรับ ส่งเสริม พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และก าหนดทิศทางการพัฒนาและการ
ลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้ การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาลมีการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผนการจัดหาท่ีปรับปรุงใหม่ กระตุ้นการลงทุน ด้านพลังงานและเพิ่มขีด
ความสามารถของประเทศได้อย่างมีนัยส าคัญ 
  ด้านที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
การทุจริต มีมาตรการ ควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และยกระดับการ
บังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมาย ต่อเจ้าพนักงานของรัฐ 
 3.6 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 
  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายระดับชาติ ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการ
ด าเนินการด้านความมั่นคง ของภาครัฐในระยะ 7 ปี โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ 
สถานการณ์และความเปล่ียนแปลงของบริบท ความมั่นคง น าไปสู่การก าหนดทิศทางหลักในการ
ด าเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ ท้ังนี้ นโยบาย ความมั่นคงแห่งชาติ
ฉบับใหม่ได้ก าหนดล าดับความส าคัญ โดยพิจารณาความเส่ียงและผลกระทบต่อความมั่นคงท่ีเป็นแก่น
หลัก ของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในด้านต่าง 
ๆ และภูมิคุ้มกันของชาติ ในภาพรวมเป็น “เกณฑ์ส าคัญ” โดยก าหนดความส าคัญเป็นสองส่วนคือ 
ส่วนท่ี 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลัก ของชาติ และส่วนท่ี 2 นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติท่ัวไปซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะให้น้ าหนักต่อนโยบายเสริมสร้างความมั่นคง ท่ีเป็นแก่นหลัก
ของชาติเป็นล าดับส าคัญในระดับต้น แต่ท้ังนี้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท้ังสองส่วนต้องได้รับการ
ขับเคล่ือนไป พร้อมกัน เพื่อให้เกิดภาพแห่งความส าเร็จโดยรวมและสามารถรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติได้อย่างครบถ้วน ท้ังเสถียรภาพ ความเป็นปึกแผ่นของประเทศ และการมีจุดยืนท่ีชัดเจน
เหมาะสม ซึ่งจะท าให้ประเทศมีเกียรติ และศักด์ิศรี ในประชาคมโลก กรอบความคิดหลักในการ
ก าหนดนโยบาย ได้ค านึงถึงค่านิยมหลักของชาติซึ่งเป็นส่ิงท่ีคนในชาติจะต้องยึดถือและพึงรักษาไว้ 
ร่วมกัน และผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งเป็นความมุ่งประสงค์ของชาติ ท่ีจะท าให้ค่านิยมหลักของชาติ
ด ารงอยู่ ไ ด้อย่ างมั่นคง  ต่อเนื่ อง ค่านิยมหลักของชาติ ไ ด้แก่  1 ) มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ 2) เช่ือมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมมีเหตุ มีผล 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ี และหลักนิติธรรม 4) เห็นคุณค่าในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของสังคมไทย 5) เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และยอมรับ
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ความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความเช่ือ อัตลักษณ์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานของการยึดมั่น
ในความเป็นพหุสังคม 6) อยู่ร่วมกับประชาคมโลกอย่างสันติ ด้วยมิตรภาพ อันดี 
  ผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ 1) การมีเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจ
รัฐ 2) การด ารงอยู่อย่าง มั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 3) การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 4) การอยู่ ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่นมั่นคงทาง
สังคม ท่ามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 5) ความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 6) ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร) ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้
การเปล่ียนแปลงของสภาวะ แวดล้อมระหว่างประเทศ8) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้อง
กันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  วิสัยทัศน์ 
  “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องปลอดภัย จากภัยคุกคามข้ามพรมแดนพร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุก
ในประชาคมอาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศ อย่ามีดุลยภาพ” 
  วัตถุประสงค ์
  1) เพื่ อ ส่ง เสริม และรักษาไว้ ซึ่ งการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2) เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองความเป็นธรรมและความ
สมานฉันท์ในชาติเพื่อลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 
  4) เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความ
รุนแรง 
  5) เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐและส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาค
ส่วนในการรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบท่ีกระทบกับความมั่นคง 
  6) เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มี
ความมั่นคง ความยั่งยืน และมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศรวมถึงลดความเส่ียง
จากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ 
  7) เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงคราม
และวิกฤติการณ์ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
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  8) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการปูองกันประเทศ สนับสนุนภารกิจท่ี
ไม่ใช่การสงคราม และสามารถ ผนึกก าลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้าน
การปูองกันประเทศในทุกรูปแบบ 
  9) เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมท่ีสร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อน
บ้านกลุ่มประเทศอาเซียน ประชาคมโลกบนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์และการด ารงเกียรติภูมิ
ของชาติ 
  นโยบายความม่ันคง ประกอบด้วย ส่วนดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 นโยบายส าคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของประเทศ 3 
นโยบาย คือ 
  1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
  2) สร้างความเป็นธรรมความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
  3) ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ส่วนท่ี 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ัวไป 13 นโยบาย คือ 
  1) จัดระบบบริหารจัดการชายแดนเพื่อปูองกันและแก้ปัญหาข้ามพรมแดน 
  2) สร้างเสริมศักยภาพการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
  3) ปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
  4) จัดระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
  5) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
  6) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน 
  7) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
  8) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
  9) เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
  10) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
  11) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ 
  12) พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
  13) เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 3.7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560 - 2564) 
  กรอบวิสัยทัศน์ 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทย
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ในระยะ5ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียม
ความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศ ท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะ ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ 
ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
  ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ังยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ังยั่งยืน” 
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่ง ทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี คสช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทย 
เป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจาย รายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง และโลจิ
สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูง ท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม 
  เป้าหมายการพัฒนาในมิติหลัก ๆ ประกอบด้วย 5 เปูาหมาย ดังนี้ 
  1. คนไทยท่ีมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 
  2. การลดความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจน 
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
  4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมมีความ มั่นคงอาหาร พลังงานและน้ า 
  5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี
และเพิ่มความเช่ือมั่น ของนานาชาติต่อประเทศไทย 
  6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วม จากประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 16 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการ
วางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มต้ังแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยท่ีต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกาย
และใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง ทักษะ การเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่
กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มี
จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทัน กับการเปล่ียนแปลง
รอบตัว ท่ีรวดเร็ วบนพื้ นฐานของการมีสถาบันทาง สังคมท่ี เข้มแข็ ง ท้ังสถาบันครอบครั ว 
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สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ีร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มี
คุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 
  แนวทางการพัฒนา 
   ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรม ท่ีพึงประสงค์ 
    ส่งเสริมการเล้ียงดูในครอบครัวท่ีเน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพึ่งพาตัวเอง 
มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีจริยธรรม คุณธรรมมีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมท่ีเป็นกิจวัตร
ประจ าวัน และให้พ่อแม่หรือผู้ปกครอง เป็นแบบอย่างท่ีดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบ
ในการด าเนินชีวิต 
    ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียนท่ี
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ รวมท้ังเร่งสร้างสภาพแวดล้อม
ภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุข อย่างจริงจัง 
    ผลักดันให้มีการน าวัฒนธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์ไปใช้ปฏิบัติจนให้
เป็นคุณลักษณะ ท่ีส าคัญของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลาความรับผิดชอบความมีระเบียบ
วินัยการท างานเป็นทีมการเคารพในความคิดเห็น ท่ีแตกต่างการท างานอย่างกระตือรือร้น 
   พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า 
    ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ี
เหมาะสม 
     ให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในเรื่องการมีโภชนาการท่ี
เหมาะสมวิธีการเล้ียงดูเด็กท่ี จะกระตุ้นพัฒนาการเด็กในช่วง 3 ปีแรก รวมท้ังสนับสนุนให้แม่เล้ียงลูก
ด้วยนมแม่อย่างน้อย 5 เดือน 
     ก าหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน
ให้พ่อแม่สามารถ เล้ียงดู บุตรได้ด้วยตนเองท้ังการจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานท่ี
ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชาย ตระหนักและมีส่วนร่วมในการ ท าหน้าท่ีในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น 
     พัฒนาหลักสูตรการสอนท่ีอิงผลงานวิจัยทางวิชาการ และ
ปรับปรุงสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ 
อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิด ความจ าทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและ
การจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับ บุคลากรในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีความพร้อมท้ังทักษะความรู้ จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ 
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    พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตท่ีพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
     ปรับกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงสอดคล้องกับ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัยและเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะและด้านภาษาต่างประเทศ 
     สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีเอื้อ
ต่อการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทาง
สังคม การดูแลสุขภาพ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 
     สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจ
ศึกษาท่ีมุ่งการฝึกทักษะ อาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
    ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพท่ีเป็นไปตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
     จัด ต้ั ง ศูนย์บ ริ กา รข้ อมู ล และ ให้ ค าปรึ กษาในการ เป็ น
ผู้ประกอบการรายใหม่และอาชีพ อิสระท้ังการจัดหาแหล่งเงินทุนและการตลาดท่ีเหมาะสม และให้
สถาบันการศึกษาจัดท าหลักสูตรระยะส้ันพัฒนาทักษะพื้นฐาน และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับแรงงานกลุ่ม
นี้ 
    พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มข้ึน 
     จัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับ
วัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการท างานร่วมกันระหว่างรุ่น 
   ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีขนาดและจ านวน
ผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ มาตรฐานให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนท่ีเหมาะสมตาม
ความจ าเป็นของพื้นท่ีและโครงสร้างประชากรท่ีมี สัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง 
    ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็น
ผู้แนะน าและ สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็น
ครูปรับระบบประเมินวิทยฐานะ ทางวิชาชีพให้เช่ือมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่าย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ท่ีเป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
    ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางท่ีมี
ศักยภาพ เข้าร่วมระบบ ทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึก
หรือครูพี่เล้ียงให้ร่วมวางแผนการจัดการเรียน การสอนการฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ผู้เรียน 
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    ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 
ภาคเอกชนและผู้เช่ียวชาญ ท้ังในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านสู่
ความเป็นเลิศรวมท้ังขยาย การจัดท าและการใช้หลักสูตร ฐานสมรรถนะให้มากขึ้น 
    จัดท าส่ือการเรียนรู้ที่เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ
อุปกรณ์ส่ือสาร เคล่ือนท่ีให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ท่ัวถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 
และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชน ผลิตหนังสือส่ือการอ่านและการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและ
ราคาถูก 
    ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมี
ชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมท้ังส่งเสริม
ให้มีระบบการจัดการความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญา ท้องถิ่น 
   ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
    ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ รวมท้ังสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การ
พัฒนาในพื้นท่ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให้ความส าคัญกับ
การด าเนินการ ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ท่ัวถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ 
สาธารณสุข รวมท้ังการปิดซ่องว่างการคุ้มครอง ทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงาน
ต่อเนื่องจากท่ีได้ขับเคล่ือนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการ
เพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้าง 
รายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการ
สร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือท่ีเช่ือมโยงการเพิ่มผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 
40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนา องค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึง
เงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีท่ีราคา เป็นธรรมเป็นต้น 
และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นท่ีและบูรณาการเพื่อการลด
ความเหล่ือมล้ า 
 แนวทางการพัฒนา 
   การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ ต่ าสุดให้
สามารถเข้าถึง บริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ท้ังในด้านการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น การได้รับ
ขยายการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ท่ีเหมาะสมอย่างท่ัวถึง
และเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้โดย 
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    ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีด้อย
โอกาสทางการศึกษา อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นท่ี และสภาพ
ร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจนท่ีอาศัยในพื้นท่ี ห่างไกลท่ีครอบคลุมต้ังแต่การสร้างรายได้ของ
ครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การให้ทุนการศึกษาต่อ ระดับสูง เพื่อปูองกัน
ไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมถึงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
ในพื้นท่ีห่างไกล 
   การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมี
คุณภาพ ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
    ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้มีความ
เท่าเทียมกันมากขึ้น ระหว่างพื้นท่ี โดย 
     ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจาย
ตัวอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ท้ังมาตรการท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู 
เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู 
     สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัด
การศึกษาโดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการ ศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 
     ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 
    ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้
อย่างเท่าเทียม พร้อมท้ัง ส่งเสริมบทบาทของกลุ่ม ข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
   การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชน 
    ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในชุมชนเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีและการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิง
พาณิชย์ รวมท้ังส่งเสริม การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน 
    พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ
ระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการส่งเสริมการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม 
(Cluster)ในพื้นท่ีกับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาใน
การร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างศักยภาพ
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ให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจการสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจ เพื่อสังคม รวมถึงการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวท้องถิ่นและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เน้นการ
พัฒนา และใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าท่ีเข้มข้นมากขึ้น การพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยาย
ฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิต และบริการเดิมรวมท้ัง
การต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให้
ความส าคัญกับ การใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพการส่งเสริมการเช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่า
อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ ใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การ
ผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ ให้สามารถรองรับการ
แข่งขันที่เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมท้ัง 
การสร้างสังคมผู้ประกอบการท่ีผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงความต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว และมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการท่ีสูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังพัฒนาระบบและกลไก ตลอดจน การพัฒนาเชิงพื้นท่ีเพื่อกระจายโอกาสเศรษฐกิจ
ให้คนในชุมชนและท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพื่อลดความเหล่ือมล้ าทาง
เศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 
   การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต
และบริการ 
    ภาคอุตสาหกรรม 
   1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน
เพื่อยกระดับไปสู่ อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
    1.1) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานรายได้ส าคัญ
ของประเทศในปัจจุบัน ให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าท่ีรองรับความต้องการท่ี
หลากหลายของผู้บริโภค โดยการส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวนการผลิตท่ีใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นท่ี
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะขั้นก้าวหน้าเพื่อต่อยอดฐาน องค์ความรู้
เทคโนโลยีเดิมไปสู่การใช้และพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต โดยใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตมากขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าท่ีสูงขึ้นโดย
การวิจัยและพัฒนาการใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และพื้นฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
รวมท้ังการส่งเสริมการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมท้ัง
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ด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม และเตรียมความพร้อมของบุคลากร ท่ีจะเข้า สู่ 
ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา หรือระบบอื่นท่ีเหมาะสม และ
ด้านการวิจัยและพัฒนา ในสาขาเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าท่ีเหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมและ 
สามารถต่อยอดเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ ในปัจจุบันได้ 
    1.2) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ในการ เช่ือมโยงความ ร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ตลอดห่วงโซ่มูลค่าต้ังแต่ภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการ อาทิ มาตรการจูงใจ สถานประกอบการให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ พัฒนา
บุคลากร/แรงงาน และท าการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน โดยสนับสนุนให้ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย
และพัฒนามีบทบาทเป็นกลไกหลักในการเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่างธุรกิจหรือสถานประกอบการ 
ต่าง ๆ ท่ีรวมตัวกันเป็นกลุ่ม (Cluster)รวมท้ัง การสร้างกลไกและระบบมาตรฐานท่ีมีการตรวจสอบ
ย้อนกลับท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการวัตถุดิบต้นน้ า ภาคเกษตรจนถึงบริการขนส่ง
และกระจายสินค้าปลายน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นอุปสงค์หรือความต้องการของตลาดเป็น
กลไกส าคัญในการผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิต 
   2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต 
    2.1) วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดย
ต้องมีการก าหนดและ ขับเคล่ือนแผนการพัฒนาก าลังคนเพื่อปูอนเข้าสู่อุตสาหกรรมอนาคตเปูาหมาย
ท้ังระยะเร่งรัดและระยะยาวอย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง โดยต้องประสานการท างานร่วมกันท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน สามารถ
ตอบสนองต่อการผลิตของอุตสาหกรรมอนาคตอย่างทันท่วงที โดยในระยะเร่งรัดต้องมีการก าหนด 
กลไกท่ีชัดเจน แต่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาทักษะก าลังแรงงานกลุ่มท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
และกลุ่มท่ีก าลังจะเข้าสู่ อุตสาหกรรมให้มีทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญ ส าหรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมท้ัง
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมและระบบ การศึกษาเร่งรัดเพื่อให้สามารถ
ผลิตบุคลากรท่ีมีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตในระยะแรก ได้อย่างทันการณ์ ส าหรับการวางแผน
พัฒนาก าลังคนในระยะต่อไป ต้องก าหนดกลุ่มก าลังคนเปูาหมายรวมท้ังความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะท่ีจ าเป็นต่อการยกระดับความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอนาคตท่ีชัดเจนเพื่อ
วางระบบ การพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
    ภาคพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
   1) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่
มีศักยภาพทั้งฐาน บริการเดิมและฐานบริการใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้
อย่างเข้มแข็ง 
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    1.2) ยกระดับธุรกิจบริการท่ีมีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพใน
การเติบโต เช่น บริการ ทางการเงิน บริการสุขภาพ การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) 
การศึกษานานาชาติ ธุรกิจบันเทิงและคอนเทนต์ ธุรกิจบริการดิจิทัล ธุรกิจบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
และบริการวิชาชีพให้ก้าวไปสู่บริการท่ีทันสมัยมากขึ้นโดยใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีใหม่ เช่น 
กิจการ Cloud Service แอพพลิเคช่ันทางการเงินการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมท้ัง
สร้าง ความเช่ือมโยงระหว่างธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างบูรณาการ และ
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันบนฐาน การพัฒนาเชิงธุรกิจและกระจายผลประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
   2) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
    2.1) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวโดยด าเนินการ 
     (1) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเท่ียวโดยใช้ ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยท่ีสะท้อน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การท่องเท่ียว เช่ือมโยง OTOP ซึ่งจะเป็นการกระจาย
รายได้ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นท่ัวประเทศอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม รวมท้ังส่งเสริม การท่องเท่ียวท่ี
ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เพื่อให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีดึงดูด นักท่องเท่ียวคุณภาพจากท่ัวโลก 
     (2) พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท่องเท่ียวตามศักยภาพของพื้นท่ี
เช่ือมโยงกับกิจกรรม การท่องเท่ียวตามความต้องการของตลาด อาทิ การท่องเท่ียวโดยชุมชน การ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพการท่องเท่ียวเชิงเกษตร การท่องเท่ียวทางทะเลการท่องเท่ียวสีเขียว การ
ท่องเท่ียวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมการท่องเท่ียวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ การท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
และการท่องเท่ียวกลุ่มมุสลิม 
     (3) ฟื้นฟูความเช่ือมั่นและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของการ
ท่องเท่ียวไทยในสายตาโลก 
     (4) ด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดท้ังเชิงรับและเชิงรุกใน
ตลาดเปูาหมาย ท้ังตลาด ศักยภาพเดิมและตลาดใหม่ โดยมุ่งเน้นนักท่องเท่ียวคุณภาพ เพื่อให้
สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเท่ียวที่มุ่งเน้นให้เกิดความ คุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเท่ียว
ท่ีคุ้มค่าเงิน รวมท้ังสนับสนุนให้คนไทยเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพิง
ตลาดต่างประเทศ 
     (5) พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการ
ท่องเท่ียว จัดฝึกอบรม มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศท่ัวประเทศ 
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     (6) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกัน
เป็นโครงข่ายท้ังทางบก ทางน้ าและทางอากาศ 
   การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
    ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดย 
    (1) สร้าง ผู้ประกอบการใหม่ ท่ีมี จิตวิญญาณในการเป็น
ผู้ประกอบการท่ีมีทักษะในการท าธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต การจัดการ การ
ขาย และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง โดยสนับสนุนการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนตาม
ความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพื้นท่ี รวมท้ังส่งเสริมให้มีการก าหนดหลักสูตร ท่ีเกี่ยวกับทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการท้ังในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ในการเริ่มต้นธุรกิจ และตระหนักถึงแนวโน้มการท าธุรกิจสีเขียว ตลอดจนการสร้าง
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อ ต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็นผู้ประกอบการ 
    (2) สร้างสังคมผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
ท าธุรกิจท้ังในเรื่องการ เข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินทุนนวัตกรรมส าหรับ 
SMEs และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ จัดการและการตลาดรวมท้ังก าหนดมาตรการ
สนับสนุนให้ SMEs มีการจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมาย 
    (3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของ SMEs ในลักษณะห่วง
โซ่มูลค่าและการ เช่ือมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมท้ังการสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจใน
ต่างประเทศ โดยการก าหนดนโยบายมาตรการเพื่อจูง ใจให้บริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีการค้าและการลงทุน
ในต่างประเทศเป็นผู้สนับสนุน SMEsให้สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและห่วงโซ่ การผลิตของโลก 
ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา SMEs 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้า
ทายท่ีต้องเร่ง ด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ ส่ิงแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติส่ิงแวดล้อม เพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจาก
การผลิต และการบริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีโปร่งใสเป็นธรรมส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคท่ี เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถ ในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมท้ัง
บริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 แนวทางการพัฒนา 
   สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการ เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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    สร้างความรู้ ความเข้าใจความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และภาคส่วนต่าง ๆ ในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสนับสนุนการสร้างองค์
ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและความเส่ียงของการ เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร และหน่วยงานในระดับต่าง ๆ ท้ังส่วนกลางและท้องถิ่นรวมท้ังชุมชน ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการรับมือกับปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ี
ปล่อยคาร์บอน ต่ าและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พัฒนาหลักสูตรส่ิงแวดล้อมต้ังแต่ระดับปฐมวัยควบคู่
กับหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง และบรรจุไว้ ในระบบการศึกษาภาคบังคับ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่ง 
และยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง
ความคิด และอุดมการณ์ บนพื้นฐานของการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมี นัยส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 0 ปีข้างหน้า 
 แนวทางการพัฒนา 
   การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและช ารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ 
    สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมท้ังก าหนด
มาตรการเพื่อปูองกันการกระท าท่ีมี แนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
    เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและ
พัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบน
พื้นฐานความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองภายใต้สิทธิและหน้าท่ีตามระบอบ
ประชาธิปไตยและค านึงถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 
    ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
กระบวนการสันติสุข แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี บนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพื่อ ขจัดความขัดแย้งลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” พร้อมท้ังสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็น ธรรมทางสังคมในพื้นท่ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาล ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญท่ีต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัย สนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้
ประสบผลส าเร็จบรรลุเปูาหมายท้ังการบริหารจัดการภาครัฐให้ โปร่งใสมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ 
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ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วมมีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ 
รับผิดชอบท่ีเหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบ
เปูาหมายอนาคตในปี 
 แนวทางการพัฒนา 
   ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัวมีขนาดท่ีเหมาะสมเกิดความคุ้มค่า 
    ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของราชการบริหารส่วนกลางส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่น ให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน โดยให้ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด าเนินภารกิจ
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย วางแผนระดับประเทศ ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานการอนุมัติ อนุญาต 
การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ การก ากับการด าเนินงานและภารกิจท่ี
มีพื้นท่ีครอบคลุมหลายเขตการปกครอง โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนและ ให้บริการสาธารณะ
เท่าท่ีจ าเป็น ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินภารกิจให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาและ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีตามขีดความสามารถและความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิด โอกาสให้ภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมเป็นผู้จัดท า
บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ในระดับชุมชนรวมท้ังจ้างเหมาให้
ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะให้มากท่ีสุด 
   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    เร่งทบทวนการกระจายอ านาจการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการศึกษาและ
สาธารณสุขให้ความ ชัดเจน มอบหมายภารกิจท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของหน่วยงานท้องถิ่น และ
พัฒนารูปแบบการจัดบริการสาธารณะท่ี หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน กับภาคประชาสังคม 
   ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้าง
จิตส านึกและทัศนคติเชิง บวกผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ส่ือมวลชน และ
เครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝัง ค่านิยมท่ี ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการ
ทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็น มาตรการในการลงโทษ
ผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการขยายขีด
ความสามารถและ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ
หลักและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเช่ือมโยง ในอนุ
ภูมิภาคและในอาเซียน อย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเช่ือมโยง ภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนา 
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พื้นท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับ ดูแลให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการพื้นฐาน และ การคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ ในสาขาโลจิสติกส์ และหน่วยงานท่ีมีศักยภาพ
เพื่อไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 
 แนวทางการพัฒนา 
   การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
    สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีเกิดจากการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
   1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและ
การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการเข้าสู่มาตรฐานสากล ยกระดับทักษะขีด
ความสามารถของบุคลากรในระบบขนส่งให้มีความรู้ ความสามารถในองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และ มาตรฐานสากล 
โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินจะต้องวางแผนพัฒนาก าลังคนร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท่ี เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาท่ีได้มาตรฐานสากลด้านการบินพร้อมท้ังก าหนดแนวทาง
ยกระดับมาตรฐานหลักสูตรและอุปกรณ์ การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
ตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ องค์กร ความร่วมมือด้านการบินในกลุ่ม
สหภาพยุโรป ส านักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และส านักงานการบินพลเรือน ญี่ปุุน 
   การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
    พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้
สอดคล้องกับ ความต้องการของภาคธุรกิจ โดยเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยหน่วยงานภาครัฐร่วม
ด าเนินการกับ ภาคเอกชนในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับปริญญา ฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะหรือเทคนิคเฉพาะด้าน และ ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการฝึกอบรมในระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้ก าลังคนด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพมาตรฐาน และ 
สอดคล้องกับความต้องการภาคธุรกิจ 
   การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
    ส่งเสริมนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
อวกาศของไทย โดย พัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังสถาบันการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถรองรับต่อการพัฒนาเทคโนโลยี ดิ จิทัล และสอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญ
กับการใช้องค์ความรู้  ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นท้ังในภาค ธุรกิจ ภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมท้ัง
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐาน ท่ีเอื้ออ านวยท้ังการ ลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัยโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
บริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เปูาหมายดังกล่าว 
 แนวทางการพัฒนา 
   เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม 
    ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความ
เหล่ือมล้ าและยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร เทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ เทคโนโลยีเพื่อ ผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและ
วัคซีน) โดยอาศัยกลไกการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือชุมชน 
   พัฒนาสาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
    ด้านบุคลากรวิจัย 
   1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและ 
สอดคล้องกับความ ต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี 
(Technology : T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M) ด้วยการ
สร้างส่ิงจูงใจ การสร้างแรงบันดาลใจ การสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเพิ่มจ านวน ผู้ส าเร็จการศึกษา
ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพัฒนาระบบการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education)ในสถานศึกษา รวมท้ังเร่งผลิต
ก าลังคนและครู วิทยาศาสตร์ที่ มีคุณภาพ 
   2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิศวกรรมการผลิต
ขั้นสูง แพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data dentist) นักออกแบบ และในสาขาท่ีขาดแคลน
และสอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรม เปูาหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ัง
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร จัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรมนักถ่ายทอดเทคโนโลยี นักประเมินผล และบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยพัฒนา
เส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพท่ีชัดเจนและพัฒนาตลาดรองรับงานส าหรับบุคลากรวิจัย โดย
ก าหนดเป็นเงื่อนไขให้โครงการลงทุน ขนาดกลางและขนาดใหญ่จะต้องมีการท าวิจัยรองรับการด าเนิน
โครงการ 
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   3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีท้ังความรู้ และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
เข้าใจตลาดและรูปแบบ การท าธุรกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญารวมท้ังเข้าถึงและเข้า
ใจความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ โดยใช้หลักการ ตลาดน างานวิจัย เพื่อให้สามารถประเมินความ
คุ้มค่าในการลงทุนวิจัย และได้งานวิจัยท่ีมีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาและเร่ง
ด าเนินการในประเด็นท้า ทาย ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและ
ขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ท่ีสร้างรายได้ส าหรับประชาชนในภาคการพัฒนาเมืองให้เติบโต
อย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออกให้รองรับการ ขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหารจัดการพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนให้
เจริญเติบโตและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน รวมท้ังการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคล่ือนการพัฒนา
ภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
   การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง 
    ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
   1) พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่อง
กับการท่องเท่ียว บริการสุขภาพและการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน รวมท้ังผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีสร้าง
มูลค่าเพิ่มสูง 
   2) สนับสนุนเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและธุรกิจด้านอาหารและ
สินค้าเพื่อสุขภาพ บริการทางการแพทย์และสุขภาพ บริการการศึกษานานาชาติรวมท้ังผลิตภัณฑ์ 
สร้างสรรค์ โดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัล 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  :  พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน           
สู่เปูาหมายการพึ่งตนเอง 
    ภาคกลาง : พัฒนาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน า 
   การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
    พื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก 
    พื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 20 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  ให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงกลไก ภายในประเทศให้มีบูรณาการให้ความส าคัญกับกลไกท่ีสร้างสรรค์และเป็นธรรมและมี
บูรณาการกันในระดับอนุภูมิภาคและ ภูมิภาค และขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับการด าเนินการให้
เกิดความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านถึงบทบาทของ ประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค 
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 แนวทางการพัฒนา 
   พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ
ลงทุนท่ีโดดเด่น ในภูมิภาค ท้ังการให้บริการทางการศึกษา บริการด้านการเงิน บริการด้านสุขภาพ 
บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อการ วิจัยและพัฒนารวมท้ังเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
โดยอาศัยจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์ที่ต้ังของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลาง ของความร่วมมือ และการ
เช่ือมต่อห่วงโซ่มูลค่า ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ไทยบวกหนึ่ง) 
   การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคภูมิภาค        
และนานาประเทศ 
    เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการ
ผลักดันการพัฒนาใน อนุภูมิภาคและภูมิภาครวมท้ังประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องการขับเคล่ือนการพัฒนาตามเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนการแก้ปัญหาความยากจน
และความเหล่ือมล้ าการสร้างโอกาสและท่ียืนในสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ การบริหาร
จัดการภัยพิบัติ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหารและน้ า และการลดการปล่อยก๊าซ       
เรือนกระจก เป็นต้น 
    เพิ่มบทบาทน าของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางการพัฒนาแก่
ประเทศก าลัง พัฒนาในการ พัฒนาความเช่ือมโยงด้านต่าง ๆ การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาทุน
มนุษย์ ควบคู่กันไปกับการขยายความร่วมมือระหว่าง อนุภูมิภาคและภูมิภาคกับประเทศนอกภูมิภาค
บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอ านาจต่าง ๆ 
 3.8 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2560 เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 - 2579 เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของ
ประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนา การศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัย
ต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมาย ท่ีส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการ ประกันโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ
และสังคม ของประเทศและของโลกท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมท้ังความ
เป็นพลวัต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25602574 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับ
บรรลุเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการ ศึกษา 
(Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และตอบโจทย์ บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
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  วิสัยทัศน์ : 
  คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
  วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ี
สอดคล้องกับบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
และยุทธศาสตร์ชาติ 
  3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จัก
สามัคคี และร่วมมือผนึกก าลัง มุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือม
ล้ าภายในประเทศลดลง 
  ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 3.9 จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์) 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้ก าหนด
จุดเน้นเชิงนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคล่ือน งานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราช
ปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
แก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
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   1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูรมี ใจความส าคัญว่า (1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 
ด้าน คือส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้อง (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ี
มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยท่ีดีงาม (Character Education)” 
   2) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน 
ครู และการศึกษา 
    (1) นักเรียน 
    - “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติว
เพื่อนท่ีเรียนล้าหลังมิใช่สอนให้ เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ 
เช่น สอบได้ท่ีหนึ่งของช้ันแต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 2555) 
    - “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝัง
ความดีให้นักเรียน ช้ันต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (มิ.ย. 2555) 
    - “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่
คณะมากขึ้น จะได้มีความ สามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ความรู้และ
ประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค. 2555)  
    - “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรัก
นักเรียน” (5 ก.ค. 2555) 
    (2) ครู 
    - “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียนปัญหาหนึ่ง คือ การ
ขาดครู เพราะจ านวนไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้นก่อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อนให้
พร้อมท่ีจะสอนเด็ก ให้ได้ผลตามท่ีต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องต้ังฐานะในสังคม
ของครูให้ เหมาะสม และปลูกจิตส านึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและ 
อบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาท่ีเหมาะสมท่ีจะสอนต้องอบรมวิธีการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริงคือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องท่ี เพื่อจะได้มี
ความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย. 2555) 
    - “ต้องปรับปรุงครู.ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติ
ครูอย่างจริงจัง” (6 มิ.ย. 2555) 
    - “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่ง
ผู้บริหารเพื่อให้ได้ต าแหน่งและ เงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปท่ีใหม่ ส่วนครูท่ีมุ่งการสอนหนังสือ
กลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปล่ียนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่า
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เป็นความดีความชอบหากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 
2555) 
    - “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน 
หากนักเรียนต้องการรู้ ท้ังหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนใน
โรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค.2555)  
  2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
   1) กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2540) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์
ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาท่ีจะด าเนินการด้านคือ 
    (1) ความมั่นคง 
    (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
    (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  3 จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
    1) ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561 - 2580) 
    2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส 
และต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
    3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized 
MOE มีการด าเนินการสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560 
    4) ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผล
การด าเนินการเป็นรูปธรรม 
  4. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 5ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม 
ดังนี้ 
   1. ด้านความม่ันคง 
    แนวทางหลัก 
    1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
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     1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักน้อมน า
พระราชปณิธานและพระราชกระแส ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาท่ีมีเนื้อหา
เกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบันพระกษัตริย์ 
     1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความ
ปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน 
    1.2 การบริหารจัดการ 
     1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีชายขอน
ชายแดน 
     1.22 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   2. ด้านการผลิตพัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
    2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร ส่ือ และครูด้านภาษา 
     2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 40 ใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า Eco English Vocational ซึ่งเป็น Application 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรมโดย Best Camp ตลอดจนพัฒนา ทักษะ
ภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะส้ัน Application และ
ส่ือต่างๆ ท่ีหลากหลาย 
     2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
     2.1.3 ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
     2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตร
พิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ แข่งขัน 
    2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐ
ด้านการศึกษาและจัดการศึกษาทวิ ภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการ
และชุมชน “ปรับโรงงานเป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการ
ฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต้องการของสถาน 
ประกอบการ 
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    2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ 
เพื่อผลิตนวัตกรรมและ เทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย 90 อุตสาหกรรมใหม่ 
   3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    แนวทางหลัก 
    3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนการวัดและ
ประเมินผล 
     3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
      1) กระทรวง ศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเ ด็ก
ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงระดับช้ันอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 -5 ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียนครู 
สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัยทุกสังกัด 
      2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย 
รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     3.1.2 การส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
      1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมี
หลายทางท้ังกระบวนการลูกเสือ เนตรนารีรวมท้ังรูปแบบโรงเรียน คุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ และ
โครงการยุวทูตความดี 
      2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
     3.1.3 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน 
      1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น  ชุมชนท้องถิ่น
สามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
      2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ใน
กรอบเดิม ได้แก่วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and 
Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา 
      3) แก้ ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ไ ด้ เน้น
กิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็ก อนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 
      4) เน้นการ จัดการเรียนการสอน  การคิด
วิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ใน ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย รวมท้ังการรองรับผลการ ทดสอบ HA และ STEM 
Education 
 

- 41 -



 

  

     3.1.4 การวัดและประเมินผล 
      1 )  การว างแผนการประ เมิน ผลนัก เรี ยน
นานาชาติ (PSA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
      2) การประเมินผล 0 - Net ในวิชาสังคมศึกษา
ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานเป็นผู้ประเมินส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น ผู้ออกข้อสอบ 
      3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  และ
วิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างาน ออกข้อสอบ 
    3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
     3.2.1 การสรรหาครู 
      1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมอบให้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น
หน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู (การผลิตรูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การติดตามพร้อม
การพัฒนา) 
      2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
     3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการ
เช่ือมโยงกับการเรียนการสอนเพื่อให้ครู อยู่ในห้องเรียน 
     3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 
      1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเช่ือมโยง
กับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรท่ีได้รับการ
อนุมัติ/เห็นชอบรวมท้ังการพัฒนาครูด้วยระบบ TPEP Online 
      2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการ
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ ศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัย และสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
   4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
    แนวทางหลัก: โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
    4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาท่ีต้องการความ ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมท้ังการ
ด าเนินการตามแนวทาง No Child Left Behind คือ จัดท าข้อมูล เพื่อส่งต่อผู้เรียนการปูองกันการ
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ติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบและคัดกรองเด็กท่ีมีความจ าเป็น และ
ต้องการเป็นพิเศษ 
    4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันท้ังด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
เครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านส่ือและ องค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง 
    4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) 
เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการใช้ สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearings-House 
   5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
    5.1 โครงการธนาคารขยะโดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ
น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
    5.2 การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตาม
พระราชด าริ : ต้นแบบการจัดการ ส่ิงแวดล้อม 
    5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุใน
หลักสูตรทุกระดับ  
   6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
    แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
    6.1 เรื่องกฎหมาย 
     เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับ
ร่างรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
     6.1.1 กฎหมายหลัก 
     6.1.2 กฎหมายรองใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
    6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
    6.3 การจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
    6.4 การขับเคล่ือนนโยบายระดับพื้นท่ี 
     ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เป็นฐานะในการขับเคล่ือน นโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 
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 3.10 จุดเน้นที่ส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปี 2562 
  “ปีแห่งการลดความเหล่ือมล้ าสร้างโอกาสทางการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งให้
สถานศึกษา” 
   ด้านผู้เรียน 
  • เพิ่มปริมาณผู้เรียน 
  • สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
  • ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  • ปูองกันปัญหาการทะเลาะวิวาท 
  • จัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ 
  • โรงเรียนคุณธรรม 
  • ลูกเสือ 
  • นักเรียนอาชีวศึกษาสู่สากล ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  • จัดการศึกษาสอดคล้องกับการมีงานท าและความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
  • ขับเคล่ือนการประกันคุณภาพแนวใหม่ 
  • ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ 
  • พัฒนาหลักสูตรตามปูาหมายการลิตและพัฒนาก าลังคนกลุ่มอุตสาหกรรม First  
S-Curve และ New S-Curve 
  • ขับเคล่ือนส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
  • อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  • E to E 
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
  • Excellent model 
  • การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
  • ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
  • จัดการเรียนการสอน ปวส. (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐาน Kosen 
  • อาชีวะพรีเมี่ยม ด้านการบริหารจัดการ 
  • ขับเคล่ือนศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
  • คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
(กรอ.อศ.) 
  • การระดมทรัพยากรและความร่วมมือ 
  • การบริหารฐานข้อมูลสารสนเทศ 
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  • การสร้างการรับรู้ 
  • การบริหารงานบุคคล 
  • การพัฒนาครูพิเศษ 
  • แนะแนวผู้เรียนรายบุคคล  
  • เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาเอกชน 
 3.11 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์มาใช้เป็นกรอบ
ในการด าเนินงานเพื่อสร้างผลผลิตผลลัพธ์ ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดย
สาระส าคัญ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” 
  พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประเภทสู่สากล  
  2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ (Extreme Goals) 
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปล่ียนแปลงและการ พัฒนาประเทศในอนาคต 
  2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ  
  3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
  4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
  ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก  
  1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
  2. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานจากการ ทดสอบระดับชาติ 
  3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  
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  4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
  5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
  6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและ ระดับอุดมศึกษาท่ีท างานให้ 
  7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในปี 
  8. ร้อยละของผลงานวิจัยนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
  9. ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหา
ชุมชนท้องถิ่น 
  10. จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี  
  11. ร้อยละของก าลังแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
  12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 - 17 ปี  
  13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
  14. จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด / พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์  
  1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล  
  2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
  3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ  
  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 3.12 กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดท า
ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาท่ีส าคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เปูาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (พ.ศ. 2558 – 2573) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศ ไปสู่ประเทศไทย 4.0 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล และแผนแม่บทอื่น ๆ รวมท้ังได้
น้อมน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางโดยค านึงถึงหลักความพอประมาณ ความมี
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เหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดี เพื่อ ขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและให้
ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความมั่งค่ัง อย่างยั่งยืน ตาม วิสัยทัศน์ของประเทศ โดยมีหลักการ
ส าคัญดังนี้ 
  1. น าแนวทางการพัฒนาท่ีส าคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ท้ัง  6
ยุทธศาสตร์มาก าหนด เป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สามารถแสดง
ความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับเปูาหมายของแนว 
ทางการพัฒนาในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  2. ก าหนดเปูาหมายและตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณให้มีความ
ถูกต้องชัดเจน สอดคล้อง กับเปูาหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 รวมท้ังให้ความส าคัญกับเปูาหมายการพัฒนา ท่ียั่งยืน 
  3. น ายุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มาก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
และก าหนดนโยบาย การจัดสรรงบประมาณท่ีมีการระบุ พื้นท่ีด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมท่ี
จะต้องด าเนินการไว้ให้ชัดเจน 
  4. ก าหนดยุทธศาสตร์ช้ีน าเพื่อเป็นทิศทางการด าเนินงานการพัฒนาในแต่ละพื้นท่ี
ระดับภาคไว้ในเอกสาร ประกอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่ อให้ส่วนราชการใช้เป็น
แนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณลงในแต่ละภาพ พื้นท่ี อย่างเหมาะสม และส านัก
งบประมาณใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณท่ีมีการบูรณาการงบประมาณเชิง 
ยุทธศาสตร์และเชิงพื้นท่ี ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวางแผนและพัฒนาพื้นท่ีระดับภาคท่ีมีความ
สอดคล้องกันต่อไป 
  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2502 ได้
ก าหนดไว้  6 ยุทธศาสตร์  และ 1 รายการค่าด าเนินการภาครัฐ โดยในส่วนของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
   1.3 การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน 
ตลอดจนการบริหารจัดการ ความม่ันคงชายแดนและความม่ันคงทางทะเล 
    1.3.2 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
    1.3.2.1 จุดเน้นการพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
     1.3.2.1.1 สนับสนุนการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ
ให้เป็นระบบและมีเอกภาพ และ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดยน้อมน า
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แนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นหลักในการด าเนินงาน เพื่อประโยชน์ และ
ก ารอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้พหุวัฒนธรรม 
     1.3.2.1.4 พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานในพื้นท่ีและการ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ รวมท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา 
    1.3.4 การป้องกันปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
    1.3.4.1 สร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชน ผู้ใช้
แรงงานและประชากรกลุ่มเส่ียง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
สถานศึกษา สถานประกอบการ หมู่บ้าน/ชุมชนให้มีบทบาทส าคัญใน การให้ความรู้  ความเข้าใจและ
ปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกต้อง เพื่อปูองกันปัญหายาเสพติด 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
    2.3.1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน  
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
    2.3.1.1 ยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน โดยการมีส่วนร่วมของ
สถาบันการศึกษาสถาน ประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะแรงงานให้
มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มาตรฐานอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
งานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
    2.3.2 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา 
SMEs สู่สากล 
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
    2.3.2.1 สนับสนุนการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมรายใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมท้ัง
สนับสนุนก ารสร้างองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ ฯ ท้ังในเรื่องศูนย์บ่ม เพาะและการให้ค าปรึกษาทาง
ธุรกิจให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดยุคใหม่ (Smart SMEs) 
   2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน และพัฒนาระบบ เมืองศูนย์กลางความเจริญ 
    2.4.2 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
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    2.4.2.1.4 การพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากร การศึกษาให้มีการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี การใช้ดิจิทัล
อย่างเข้มข้นขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาค ตะวันออกรวมท้ังยกระดับระบบ
การให้บริการสาธารณสุข การบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
    2.5.4 การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม  
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
    2.5.4.7 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ และ สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม 
การสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐในการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
    2.5.4.9 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู้ 
ภูมิปัญญาไทย โดย พัฒนาการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน สร้างความตระหนัก ให้
ประชาชนเรียนรู้ คิดและท าอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
    3.1.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิตและ
การเรียนรู้การประกอบอาชีพและ การด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันและท างานกับผู้อื่นได้ภายใต้บริบท
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรมรวมถึงสร้างโอกาสทางการศึกษา ส าหรับกลุ่มด้อยโอกาส 
    3.1.1.6 ส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้
สูงวัย เพื่อสร้างความมั่นคงใน ชีวิตก าหนดมาตรการจูงใจในการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ และการ
ขยายอายุงานในสาขาท่ีขาดแคลน 
   3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึง 
    3.2.1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มี
คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
    3.2.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม การ พัฒนาการอ่าน ทักษะศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมพลศึกษา และ
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คุณลักษณะ ท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ องค์ความรู้แบบสหวิทยาการการปฏิบัติจริงเอื้ อต่อการ 
พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การสร้างสมรรถนะความเช่ียวชาญเฉพาะด้านใน
สาขาวิชาหรืออาชีพตาม ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน รวมท้ังเร่งรัดการยกระดับการเรียนรู้
วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา (STEMA) 
    3.2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบและมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบและ กลไกการทดสอบการวัดและการประเมินความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะของผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา ทุกกลุ่มเปูาหมาย พัฒนา ระบบคลังข้อสอบเพื่อวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมการวัดความรู้ ทักษะและสมรรถนะของ ผู้เรียน 
รวมท้ังพัฒนามาตรฐานและระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ท้ังการประเมินคุณภาพภายใน
และการประเมิน คุณภาพภายนอก 
    3.2.1.3 ส่งเสริมการผลิต และพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็น ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ให้
ค าปรึกษาและช้ีแนะ ตลอดจนสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียน เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นการ
พัฒนาสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง พัฒนาสถาบันการศึกษาท่ีเป็นหน่วยผลิตครูและ สถานศึกษาท่ีเป็น
หน่วยปฏิบัติการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานในสาขาวิชาท่ีสถาบันการศึกษาเช่ียวชาญรวมท้ัง
พัฒนา ศักยภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
    3.2.1.4 พัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้
ผลิตและพัฒนาก าลังคนตาม ความเช่ียวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ให้สอดคล้องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเปูาหมายและตามนโยบายของประเทศ ปรับ หลักสูตรและการประเมินการศึกษาด้าน
วิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตามรูปแบบประชารัฐท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ รวมท้ังจัดท าข้อมูลความต้องการของ
ตลาดงาน ท้ังด้านอาชีพและสมรรถนะและติดตามการท างานของผู้ส าเร็จ การศึกษาเพื่อใช้วาง
แผนการผลิตก าลังคน 
    3.2.1.5 ส่งเสริมการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมี คุณภาพและมาตรฐาน จัดการศึกษาทางไกลให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
สนับสนุนการบูรณาการโครงข่ายส่ือสารโทรคมน าคมเพื่อ การศึกษา และการบูรณาการฐานข้อมูล
และสารสนเทศด้านการศึกษาให้สามารถเช่ือมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
    3.2.1.6 ส่งเสริมการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง ท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) การ
จัดการศึกษากลุ่มเฉพาะด้าน เฉพาะทาง และกลุ่มท่ีมี ความต้องการจ าเป็นพิเศษในทุกระดับ ทุก
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ประเภทการศึกษา เช่นโรงเรียนส าหรับผู้สูงวัยการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ทุกสังกัด บูรณา
การฐานข้อมูลและพัฒนาระบบติดตามเด็กออกกลางคันและเด็กท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา สร้างกลไก
ความ ร่วมมือพัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาในระบบและนอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย และ ประสบการณ์จากการท างาน รวมท้ังปรับระบบการศึกษาให้ผู้เรียนสาย
สามัญและสายอ าชีพเรียนข้ามสายได้ ตลอดจนส่งเสริม การผลิตส่ือการอ่านและการเรียนรู้ ท่ีมี
คุณภาพ และราคาถูก และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิตให้มีความ หลากหลายเอื้อต่อ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
    3.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมความมีวินัยจิตสาธารณะ พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ค่านิยมและความเป็นไทยวางรากฐานวิถี
ชีวิตของคนไทย โดยส่งเสริมการเล้ียงดูในครอบครัวฝึกให้เด็ก รู้จักการพึ่งพาตัวเองมีความซื่อสัตย์ มี
วินัย ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนในและนอกห้องเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมการ
น าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวันผลักดันให้มีการน าวัฒนธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์
ไปปฏิบัติ ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 72 ประการ 
    3.3.1.2 ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม ให้มีบทบาทและความสามารถในการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
    3.3.1.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนักและร่วมกัน
เป็นเครือข่าย มีส่วนร่วม ใน กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย จิตสาธารณะและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เพื่อสร้างสังคมท่ีอยู่ร่วมกันอย่าง สมานฉันท์ 
   3.6 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  
    3.6.2 จุดเน้นการพัฒนาภาคตะวันออก 
    3.6.2.1 ส่งเสริมให้สถาบันศึกษาปรับปรุงหลักสูตร คุณภาพ
อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนกระบวนการ เรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของภาคเพื่อตอบสนองความต้องการภาคการ ผลิต บริการ การตลาดและทันกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
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  4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้าง
การเติบโตจากภายใน 
   4.1 การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
    4.1.1.5 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การท างานแบบมีส่วนร่วม  
การจัดท าแผนพัฒนาระดับชุมชน การสร้างและพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลงในชุมชน การพัฒนา
อาชีพและการสร้างรายได้โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาชุมชน 
   4.4 การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม 
และความเข้มแข็งของ ชุมชน 
    4.4.1 การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทาง
วัฒนธรรมและชุมชน  
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
    4.4.1.8 ส่งเสริมการเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทัน ส่ือ ตลอดจนเปิดพื้นท่ีสร้างสรรค์ในชุมชนส าหรับเด็กและ
เยาวชน 
  5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน 
   5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
    5.4.1 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการ
มลพิษและสิ่งแวดล้อม  
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
    5.4.1.1 ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่
ให้มากท่ีสุด ส่งเสริมการแปรรูปขยะ มูลฝอยและวัตถุดิบท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตเป็นพลังงานโดย
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี รวมถึงการ จัดต้ังพื้นท่ีต้นแบบในการลดและคัดแยก
ขยะ ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
   6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ขนาดที่เหมาะสม  
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    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
    6.1.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานราชการให้มีประสิทธิภาพ
และขนาดท่ีเหมาะสมมีการบริหารงาน เชิงรุกมุ่งเน้นระบบการบริหารงานแนวใหม่ท่ีทันมัย คล่องตัว
และเกิดความคุ้มค่า 
    6.1.1.2 พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบท่ีโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริตมีการวางระบบตรวจสอบและ ประเมินผลตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและความคุ้มค่า
รวมท้ังการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง 
    6.1.1.3 พัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกระดับให้มีการท างานอย่าง
บูรณาการเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคีทุก ภาคส่วนในการบริหารจัดการภาครัฐ และการติดตาม
ตรวจสอบ 
    6.1.1.4 พัฒนากาลังคนภาครัฐให้มีศักยภาพทักษะ และสมรรถนะ
พร้อมรับการเปล่ียนแปลงรวมท้ัง สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมรักษาวินัย และธรรมาภิบาลท่ี
ยึดประโยชน์ส่วนรวม 
   6.2 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ : 
    6.2.1 การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
    6.2.1.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านการศึกษาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี รวมท้ังส่งเสริมด้านการ บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เอกชน 
และประชาสังคม 
   6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    6.3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ 
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
    6.3.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความทันสมัยมีระบบการ
ท างานท่ีคล่องตัวรวดเร็ว 
    6.3.1.2 ส่งเสริมการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ในการท างาน โดย
เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
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    6.3.1.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของคนในองค์การ ให้มีประสิทธิภาพ
สร้างคุณค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ  
   6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
    6.4.1.1 เสริมสร้างวัฒนธรรมต้านการทุจริต โดยเสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดัน ให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตและต้านทุจริตทุกรูปแบบ
และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับฐาน ความคิดทุกช่วงวัยให้มีส านึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น ท่ีต้ัง
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมน าไปสู่เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมท่ีสมดุล 
 3.13 ผลการด าเนินงานส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ผ่านมา 
  การจัดการศึกษาในระบบ 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าท่ีจัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้กับ
นักเรียน นักศึกษาและ ประชาชนท่ัวไปโดยในภาคเรียนท่ี 1/2561 มีผู้เรียนในระบบรวมท้ังรัฐและ
เอกชน จ านวนท้ังส้ิน 9,000,125 คน 
  การจัดการศึกษานอกระบบ 
  การฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ันเป็นการเพิ่มความรู้ และต่อยอดทักษะ
วิชาชีพให้กับผู้ท่ีอยู่ต าแหน่ง งาน ผู้ท่ีประกอบอาชีพอิสระและประชาชนท่ัวไปสามารถเรียนวิชาชีพ
ระยะส้ันกับสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาท่ีมีการกระจายอยู่ท่ัวประเทศ 
หลักสูตรในการฝึกอบรมมีหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนได้แก่ หลักสูตร วิชาชีพ 225 
ช่ัวโมง วิชาชีพหลากหลายวิชาชีพเกษตรกรรมระยะส้ันวิชาชีพส าหรับเยาวชนท่ีเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผู้ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพด้วยการเข้ารับ
การบริการในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ ประมาณ 847,000 คน 
  ผลการด าเนินงานโครงการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สรุปผล
การด าเนินงานดังนี้ 
  รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาและการเรียนรู้ โดยได้ก าหนดนโยบายปฏิรูป
การศึกษาในอันท่ีจะสร้าง โอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ังมีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นให้
การศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาประเทศ ท่ียั่งยืน โดยก าหนดเปูาหมายท่ีส าคัญคือ
การลดความเหล่ือมล้ า และสร้างโอกาสทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้และ
ผลิตก าลังคนให้ตรงกับความต้องการกับการพัฒนาประเทศ ในช่วงระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา
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กระทรวงศึกษาธิการได้ ด าเนินการปฏิรูป และพัฒนาการศึกษาตามนโยบายรัฐบาลและข้อส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. โครงการจัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
  สอศ. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ตามแนวคิด 1 
ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 
   • ภาคตะวันออก (EEC) จ านวน 3 ศูนย์ คือ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง และ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
   • ภาคใต้ชายแดน (SEC) จ านวน 1 ศูนย์ คือ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษกปัตตานี 
   • ภาคกลาง จ านวน 4 ศูนย์ คือ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
   • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 5 ศูนย์ คือ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
วิทยาลัยเทคนิค สกลนคร วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และวิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี 
   • ภาคเหนือ จ านวน 3 ศูนย์ คือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยพณิชย
การบึงพระ พิษณุโลก และวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
   • ภาคใต้ จ านวน 2 ศูนย์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต 
  และจะขยายผลการด าเนินการจัดต้ังศูนย์ฯ เพิ่มอีก 77 ศูนย์จังหวัด 513 ศูนย์
สถานศึกษา โดย ด าเนินงานภายใต้ภารกิจ 6 ฝุาย และด าเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์
นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบ อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รวมจ านวน 1,039 ช้ินงาน 
   • ภาคกลาง จ านวน 222 ช้ินงาน จาก 76 สถานศึกษา 
   • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 243 ช้ินงาน จาก 106 สถานศึกษา 
   • ภาคเหนือ จ านวน 251 ช้ินงาน จาก 87 สถานศึกษา 
   • ภาคใต้  จ านวน 150 ช้ินงาน จาก 63 สถานศึกษา 
   • ภาคตะวันออก จ านวน 116 ช้ินงาน จาก 53 สถานศึกษา 
   • ภาคใต้ชายแดน จ านวน 67 ช้ินงาน จาก 15 สถานศึกษา  
  2. โรงเรียนอาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ด าเนินการในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 4 แห่ง 
ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค จะนะ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ยะลา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ จ านวนท้ังส้ิน 382 คน 
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(ปวช. จ านวน 135 คน และ ปวส. จ านวน 247 คน) ทุนระดับ ปวช. ทุนละ 30,000 บาท ต่อปี
การศึกษา และทุนระดับ ปวส. ทุนละ 40,000 บาท ต่อปีการศึกษา มีผลการ ด าเนินการ ดังนี้ 
   • เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในสถานศึกษา จ านวน 4 แห่ง 
ในระดับ ปวช. จ านวน 135 คน และระดับ ปวส. จ านวน 247 คน รวมท้ังส้ิน 382 คน 
   • นักเรียน นักศึกษาท่ีครอบครัว ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี และ
ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ อ.นาทวี อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย) เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. 
และ ปวส. 
  3. อาชีวศึกษามาตรฐานสากล 
  ยกระดับมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาให้เทียบเท่าประเทศท่ีมีศักยภาพและมี
ช่ือเสียงในด้านการจัด อาชีวศึกษา โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์การวิชาชีพรวมท้ังสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ของประเทศเหล่านั้น ในการพัฒนา นักศึกษา สถานศึกษาให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ได้แก่ 
   • ประเทศอิสราเอลร่วมมือกับ ARAWA ประเทศอิสราเอล จัดการเรียนการ
สอนในสาขาเกษตรกรรมระดับ ปวส. ในประเทศ 1 ปี และอิสราเอล 1 ปี ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี เป็นการจ าลองรูปแบบการจัดการศึกษา อาชีวศึกษาของเยอรมันโดยร่วมมือกับหอการค้า
เยอรมัน ไทย และภาคเอกชนเยอรมันในการคัดเลือกนักศึกษา 
   • ประเทศญี่ปุุน เป็นข้อเสนอจาก JETRO และหอการค้าญี่ปุุนท่ีจะขอให้
ประเทศไทยผลิตก าลังคน สนับสนุนภาคเอกชนญี่ปุุนท่ีมาลงทุนในประเทศไทย โดยจะมีการจ าลอง
รูปแบบ KOSENมาใช้ในสถานศึกษาไทย 
   • ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีจุดเน้น 2 ด้าน ด้านท่ี 1 ได้แก่ การ
สนับสนุนจากสถาบันภาษาฮั่นปั้น ส่งครูจีนมาสอนภาษา ด้านท่ี 2 ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ในมณฑลต่างๆ ในจีน ได้แก่ มณฑลเทียนจิน เหอเปุยหูหนาน เป็นต้น ในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนสาขาท่ีเป็นความสนใจของท้ังสองประเทศ 
   • ประเทศสิงคโปร์ Institute of Technical Education, Education 
Services (ITEES) WAZ Temasek Foundation International ร่วมมือกันพัฒนาการจัดการสอน
ของครู (Pedagogy Development) และด้าน Design Thinking and Entrepreneurship for 
innovationรวมถึงมีการแลกเปล่ียนนักศึกษาในสาขาต่าง ๆ เช่นสาขาการจัดการระบบเสียง สาขา 
เทคโนโลยีระบบแสงและเสียงสาขาเทคโนโลยีการเดินเรือ เป็นต้น 
     จ านวนสถานศึกษาต้นแบบในการจัดอาชีวศึกษาตาม
มาตรฐานสากล 41 แห่ง (KOKEN 2 แห่ง / อังกฤษ 5แห่ง/ITE สิงคโปร์ 34 แห่ง 
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     จ านวนครูท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ตามรูปแบบมาตรฐานสากล ma9 คน 
     จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นและ
วิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ 5,941 คน 
  4. โครงการอาชีวะอาสา 
  ส่งเสริมให้นักศึกษาอาชีวศึกษาได้ใช้ความรู้ ทักษะจากในห้องเรียนมาปฏิบัติงานจริง 
และได้รับใช้สังคมอีกทาง หนึ่งด้วย โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการ
ขนส่งทางบก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และภาคเอกชน จัดต้ังศูนย์
อาชีวะอาสาจ านวน 50 ศูนย์ อ านวยความสะดวกให้ประชาชน ตามเส้นทางหลักและ สายรองทุก
จังหวัดท่ัวประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากประชาชนจ านวนมากใช้รถใน
การเดินทาง สัญจรกลับภูมิล าเนาและท่องเท่ียวในช่วงดังกล่าว โดยมีนักเรียนนักศึกษา และคณะครู 
จากสถานศึกษาในสังกัดท่ัวประเทศ ประมาณ 20,000 คน ให้บริการในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ตรวจ
สภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เปล่ียนหลอดไฟสัญญาณ เติมน้ ากล่ัน เติมน้ ามันเครื่อง น้ ามัน
เบรกน้ ามันคลัตซ์ เพื่อรณรงค์ ปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางจราจรอันน าไปสู่ 
การบาดเจ็บและเสียชีวิต 
   • จัดต้ังศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตามความต้องการของชุมชน จ านวน 
1,000 ศูนย์ (เคล่ือนท่ีตามพื้นท่ี ท่ีก าหนด) 
   • ยกระดับและเพิ่มศักยภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรประจ า
จังหวัด 80 ศูนย์ (ศูนย์เดิม) จ านวน 2,008 คน 
   • นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (40 คน / 1 ศูนย์ 
เคล่ือนท่ีตามพื้นท่ีท่ีก าหนด) จ านวน 15,694 คน 
   • ประชาชนผู้รับบริการซ่อม (100 คน / 1 ศูนย์เคล่ือนท่ีตามพื้นท่ีท่ีก าหนด 
135467 คน) 
   • ประชาชนได้รับความรู้ด้านสร้างและพัฒนาวิชาชีพเบื้องต้น (30 คน / 1 
ศูนย์เคล่ือนท่ีตามพื้นท่ีท่ี ก าหนด จ านวน 50,035 คน) 
   • จ านวนหมู่บ้านท่ีรับบริการ (2 หมู่บ้าน / 1 ศูนย์เคล่ือนท่ีตามพื้นท่ีท่ี
ก าหนดจ านวน 7034 หมู่บ้าน) 
   • อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 252 ศูนย์ และอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 
252 ศูนย์  
  5. Smart Farmer อาชีวศึกษา 
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  ส่งเสริมองค์ความรู้ ปรับระบบส่งเสริมการพัฒนาและการให้บริการแก่เกษตรกรใหม่ 
รวมท้ังสร้างความเข้าใจใน การขับเคล่ือนนโยบาย Smart Farmer ให้กับเกษตรกร ในปี 2560 ได้
ด าเนินการโดยสถาบันเกษตร 4 แห่ง มีเกษตรกรเข้าร่วม จ านวน 5,600 คน 
   • สถาบันเกษตร 4 แห่งจัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยเกษตร จ านวน 47 
แห่ง และด าเนินการร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
   • มีจ านวน 4 หลักสูตร มีความยืดหยุ่นตามบริบท ประกอบด้วยเครื่อง
หลักๆ ได้แก่ IT การตลาด ภาวะ ผู้น า แปรรูปผลิตภัณฑ์ 
   • ผู้ผ่านการฝึกอบรมจ านวน 6,720 คน  
  6. ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี 
  พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบเพิ่มจากปีท่ีผ่านมาอีก 100 แห่ง พัฒนาผู้บริหาร 
ครูผู้สอน ครูในสถานประกอบการ และครูนิเทศเพื่อยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี จ านวนรวม 288 คน 
มีผู้เรียนทวิภาคี จ านวน 139,727 คน มีสถาน ประกอบการ 35,522 แห่ง 
  7. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
  พัฒนาหลักสูตรท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเปูาหมาย
เร่งด่วนของประเทศ 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างอากาศยานสาขาวิชาระบบขนส่งทางราง
สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาหุ่นยนต์ เพื่อการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาโลจิ
สติกส์ ซึ่งจะต้องมีแนวคิดเชิงวิศวกรรม และมีทักษะเชิงวิชาชีพอย่างแท้จริง เน้นการ จัดการเรียนการ
สอนทวิภาคีแบบเข้มข้นโดยใช้ Work Integrated Learning (MIL) แบบเข้มข้นร่วมกับสถาน
ประกอบการของ ภาคอุตสาหกรรมนักศึกษาจะต้องท างานในภาคอุตสาหกรรมอย่างน้อย 50% ของ
เวลาเรียน โดยมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาร่วม ด าเนินการ 22 แห่ง 
   • จ านวนหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้รับการพัฒนา 135 หลักสูตร 
   • จ านวนหลักสูตร ป.ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนา 
69 หลักสูตร 
   • จ านวนเครื่องมือประเมินความรู้และประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ 
ปวช. และ ปวส. จ านวน 140 สาขาวิชา รายวิชา 
   • จ านวนสถานศึกษาน าร่องการจัดการเรียนการสอนด้าน STEM 40 แห่ง 
(ร่วมกับสถาบันคีนัน เซฟร่อน และบริติช เคานซิล) 
   • จ านวนส่ือการเรียนการสอนท่ีมีการเผยแพร่ทางระบบสารสนเทศ 
  8. การจัดการศึกษาด้านอาชีพชายแดนใต้เพื่อพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ 
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  จัดการศึกษาด้านอาชีพเพื่อพัฒนาคนให้สอดคล้องกับโครงการเมืองต้นแบบ
สามเหล่ียมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนดังนี้ 
   • จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 5 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์จังหวัดปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
จังหวัดปัตตานี ศูนย์จังหวัดยะลาวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ศูนย์จังหวัดสตูลวิทยาลัยเทคนิคสตูล 
ศูนย์จังหวัดสงขลาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ศูนย์จังหวัดนราธิวาสวิทยาลัยการ อาชีพสุไหงโกลก เพื่อ
เป็นหน่วยงานในการให้การสนับสนุน อ านวยการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา ภายใต้ความร่วมมือของสถานประกอบการประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐและมีการ
ส ารวจความต้องการก าลังคนจากสถาน ประกอบการ เพื่อวางแผนผลิตก าลังคน 
   • ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
และส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมมือกันจัดการศึกษาด้านอาชีพ และพัฒนา
นวัตกรรมช้ินงาน ของประชาชน อ าเภอละ 1 ช้ินงานรวม 44 ช้ินงาน 
  9. การปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา โครงการ Excellent ModelSchol โดย 
Rebranding 
  พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบและสร้างมาตรฐานอาชีวศึกษาเพื่อผลิตนักศึกษาท่ีมี
คุณภาพและความเช่ียวชาญตรง ความต้องการของสถานประกอบการ โดยร่วมกับสถานประกอบการ 
14 บริษัท มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 65 แห่ง ด าเนินการใน 33 สาขาวิชา/สาขางาน 
  10. การป้องกันและแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาท 
  ได้ก าหนดมาตรการด าเนินการดังกล่าวอย่างเข้มงวด ส่งผลให้เหตุทะเลาะวิวาทของ
นักเรียน นักศึกษาลดลงอย่าง ต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลการเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษา
มีดังนี้ ปี 2557 จ านวน 147 ครั้งปี 2558 จ านวน 125ครั้งปี 2555 จ านวน 36 ครั้ง และปี 2560 
จ านวน 33 ครั้ง 
  11. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to 
Employment : Vocational Boot Camp (E to E) E to E: Education to Employment 
  การจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ (ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ นักเรียนปวช. นักศึกษา ปวส. ช้ันปีสุดท้าย และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ
เข้าร่วมโครงการให้เกิดสมรรถนะและความช านาญใน วิชาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ท่ีผ่านมาได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมรวมทั้งส้ิน 3 ครั้ง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวนกว่า 124054 คน 
(ปี พ.ศ.2560 จ านวน 50,820 คน และ ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 63234 คน) ในสถานศึกษา ท้ัง ภาครัฐ
และเอกชนท่ัวประเทศ โดยจัดฝึกอบรมในสถานศึกษาและสถานประกอบการ จัดหลักสูตรเป็น 2 
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กลุ่ม คือ (1) หลักสูตรท่ี สอดคล้องกับกลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth :    
S-Curve, New S-Curve) 2) หลักสูตรตามความต้องการ ท้องถิ่น (Local Needs และ SMEs) 
  12. โครงการทุนการศึกษาต่อ Advance Course ในสถาบัน KOSEN 
  เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาในสถานศึกษา น าร่อง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐาน Kosen โดยได้จัดท าหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามมาตรฐานโคเซ็นใน 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยี ฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) และ สาขาวิชาวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ขณะนี้ได้นักศึกษาตามเปูาหมายคือสถานศึกษาละ 20 คน 
ซึ่ง นักศึกษาเหล่านี้จะได้รับทุนไปศึกษาต่อในสถาบันศึกษา Kosen ประเทศญี่ปุุน ในช่วงปีการศึกษา
ท่ี 4 และ 5นอกจากนี้ยังได้มี การจัดอบรมครูของสถานศึกษาน าร่อง 13 หลักสูตร ภายในปี 250- 
2561 ขณะนี้ด าเนินการไปแล้ว 9 หลักสูตร 
  13. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
  ส่งเสริมให้นักศึกษาอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ ท่ีมีผลงานส่ิงประดิษฐ์ดีเด่น ได้เข้าร่วม
การประกวดเพื่อรับการ คัดเลือกผลงานส่ิงประดิษฐ์ และผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกส่งเข้า
ร่วมประกวดในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ ท่ีเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสและประเทศ
มาเลเซีย งานวันนักประดิษฐ์โดยท่ีผ่านมามีผลงานส่ิงประดิษฐ์ จากสถานศึกษาท่ัวประเทศ 8,635 
ผลงาน ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จากเมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จ านวน 2 รางวัล และประเทศ
มาเลเซีย 10 รางวัล 
 
  ท้ังนี้  ผลงานนวัตกรรมอาชีวศึกษาเหล่านี้จะได้รับการส่งเสริม ให้ น าไปใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมต่อไป โดยได้มีการเจรจาตกลงการขยายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการต่าง ๆ โดยได้เริ่มด าเนินการท่ีภาคตะวันออกใน เขต EEC และก าลังขยายผล สู่ภาคอื่น ๆ ต่อไป 
  14. โครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่ 
  จัดหลักสูตรอาชีวะพันธุ์ใหม่ท่ีเน้นผลิตช่างอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ 5
สาขา ได้แก่ สาขาวิชาช่าง อากาศยาน สาขาวิชาระบบขนส่งทางรางสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์ สาขาวิชาหุ่นยนต์ เพื่อการอุตสาหกรรม และ สาขาวิชาโลจิสติกส์ มีวิทยาลัยอาชีวะเข้าร่วม
ท้ังหมด 27 แห่ง เปูาผลิต550 คนใน 5 ปี 
   • ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาจารย์เกื้อหนุนต้นแบบ (Master 
Facilitator) ตามแนวทาง ML แบบ เข้มข้นให้กับครูของ 22 วิทยาลัยในโครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่ฯ 
จ านวน 2 รุ่นดังนี้ 
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     รุ่นท่ี 1 จ านวน 21 คน 
     รุ่นท่ี 2 จ านวน 23 คน 
   • การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการ WIL ส าหรับอาชีวศึกษา และจัดท า
คู่มือแนวปฏิบัติในการจัด ML แบบเข้มข้น 
   • การจัดท ามาตรฐานสมรรถนะ อาจารย์ประจ าสถานฝึกทักษะ (Site 
Director), อาจารย์เกื้อหนุน (Facilitator, FA) และผู้ร่วมสอนในสถานฝึกทักษะ (Industry Mentor) 
   • ฝึกอบรมส าหรับอุตสาหกรรมเปูาหมายเร่งด่วนด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ให้แก่ครูในวิทยาลัยท่ีจัดการ เรียนการสอนสาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และสาขาหุ่นยนต์เพื่อ
การอุตสาหกรรมดังนี้ 
     พื้ น ฐ า น หุ่ น ย น ต์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ( FUNDAMENTAL OF 
INDUSTRAL ROBOTICS) 15 คน 
     การ เขี ยน โปรแกรมหุ่ นยนต์อุ ตสาหกรรม และควบคุม 
(INDUSTRIA KOBOT RIGRAMMING AND CONTROL) 15 PU 
     ระบบควบคุมการเคล่ือนไหวของหุ่นยนต์ (ROBOTIC MOTION 
CONTROL SYSTEM) 15 คน  
     ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ (ROBOT OPERATING SYSTEM) 15 คน 
     ระบบการประมวลผลภาพหุ่นยนต์ (ROBOTMSONSYSTEM) 
15 คน  
  15. โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลที่การ
พัฒนาคุณภาพ 
  เป็นการด าเนินโครงการฯ เพื่อขับเคล่ือนกลไกในการขับเคล่ือนนโยบายเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีด ความสามารถของประเทศ ด้วยการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาทุกระดับ
ให้มีความรู้ทางวิชาการ และ สมรรถนะวิชาชีพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
ยุทธศาสตร์สู่โมเดลประเทศไทย 4.0 โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
ดังนี้ 
   1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
    • กลุ่มหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร จ านวน 135 หลักสูตร 
    • กลุ่มหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ จ านวน 135 หลักสูตร 
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   2. ร่วมรับสถานประกอบการ ได้แก่ สถาบันคีนั้น เชฟร่อนและบริติช เคาน
ซิล พัฒนาสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 40 แห่ง ในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มเพื่อการอาชีวศึกษา 
(STEM for OVEC) 
   3. พัฒนาส่ือการเรียนการสอนและเผยแพร่ทางระบบสารสนเทศ จ านวน 
50 เรื่อง 
   4. ผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 
48.60 (ปวช. ร้อยละ 98.45 และ ปวส. ร้อยละ 98.76) 
  16. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ภายใต้ความร่วมมือไทย – จีน 
  เพื่อด าเนินการพัฒนาและยกระดับสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ด้วยการพัฒนา
ความรู้  ทักษะและการ ส่ือสารภาษาจีน ให้แก่นักเรียน /นักศึกษา เพื่อให้สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพในอนาคต ตลอดจนการศึกษาต่อในประเทศ และพัฒนา
ศักยภาพครูให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการ สอนได้อย่างมีคุณภาพ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ดังนี้ 
   1. ครูอาสาสมัครชาวจีน จ านวน 161 คน สอนภาษาจีนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา จ านวน 135 แห่ง 
   2. นักเรียน / นักศึกษา ในสถานศึกษา จ านวน 60,000 คน ได้พัฒนา
ความรู้ ทักษะในการส่ือสาร ภาษาจีน เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ เพิ่มโอกาสใน
การเข้าสู่แหล่งทุนทางการศึกษาในระดับท่ี สูงขึ้นจากรัฐบาลจีน 
   3. ครูผู้สอนในสถานศึกษา จ านวน 161 แห่ง ได้รับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เทคนิค และกระบวนการสอน จากครูอาสาสมัครชาวจีน 
  17. โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาแบบ
ออนไลน์สู่มาตรฐานสากล (APACC) 
  เป็นการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยระบบ
ออนไลน์ ภายใต้เกณฑ์ การประเมินการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน
นานาชาติ ในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ตามมาตรฐานของ Asia Pacific Accreditation and 
Certification Commission : APACC โดยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีผลการด าเนินการดังนี้ 
   1. อบรมให้ความรู้ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินในระบบประกันคุณภาพมาตรฐานสากล APACC 
   2. อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและดูแลระบบการประเมินแบบออนไลน์ 
   3. สถานศึกษามีความพร้อมและสมัครเข้ารับการประเมินระบบประกัน
คุณภาพตามมาตรฐาน APACC  
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  18. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
  เป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อให้ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ใน 90 กลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย (S-Curve and New S-Curve) เพื่อเตรียม
ก าลังคนสู่การจ้างงานและการ ประกอบอาชีพท่ีมีรายได้สูงขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มี
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จ านวน 10 สาขาวิชา 
   2. พัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อผลิตครูวิชาชีพในสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง 15 
หลักสูตร จ านวน 268 คน สู่ การเป็นต้นแบบและสร้างเครือข่ายการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานในวิชาชีพ 
   3. พัฒนาความรู้ ทักษะท่ีจ าเป็นในแต่ละสาขาอาชีพของผู้เรียน (Hard 
Skills, Soft Skills จ านวน 873 คน 
   4. ปรับปรุงพัฒนาต้นแบบห้องฝึกปฏิบัติการเฉพาะทาง จ านวน 10 
สาขาวิชา  
   5. จัดต้ังศูนย์ทดสอบสมรรถนะอาชีพ สาขาวิชาท่องเท่ียวและบริการ และ
สาขาวิชาปิโตรเคมี 
   6. ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความเข็มแข็งของสถานศึกษาในประเทศ 
15 แห่ง และต่างประเทศ 4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ จีน เยอรมนี ออสเตรีย 
   7. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการ
พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียน การสอน ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
  19. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
  ด าเนินการพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้  ทักษะ ในการเป็น
ผู้ประกอบการ และสามารถ น าความรู้ไปต่อยอดวิชาชีพตามความสนใจสู่การเป็นผู้ประกอบการ โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   1. อบรมพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีความรู้ในการประกอบธุรกิจ และการเป็น
ผู้ประกอบการ จ านวน 4,160 คน 
   2. ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้สามารถต่อยอดอาชีพตามความถนัดและ
สนใจสู่การเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 10 คน  
   3. โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองการผลิต
และบริหารใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม หลักเพื่อเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศเพื่ออนาคต 

- 63 -



 

  

  20. โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิต
และบริการใน 10 กลุ่ม อุตสาหกรรมหลัก เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยเพื่อ
อนาคต 
  ด าเนินการจัดท าความร่วมมือกับสถานประกอบการใน 90 อุตสาหกรรมหลัก 
จ านวน 60 แห่ง เพื่อ ร่วมมือและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้ได้สมรรถนะตรงตามความต้องการ
ของประเทศ ในหลักสูตรท่ีรองรับ New Engine of Growth มีผลการด าเนินงาน คือ นักเรียน 
นักศึกษาใน 90 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักได้รับการพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 1,000 
คน ครูฝึกในสถานประกอบการได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา ทักษะในการสอน 
  21. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ตรลาด แรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) 
  เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการเพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ให้เกิดความยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในสังคม และชุมชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์และ
ค่านิยมท่ีดีในการเรียนสายอาชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   1. จัดต้ังศูนย์ซ่อมสร้างตามความต้องการของชุมชน (ศูนย์เคล่ือนท่ีตาม
พื้นท่ี) จ านวน 1,000 ศูนย์  
   2. ยกระดับและพัฒนาศักยภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรประจ า
จังหวัด จ านวน 80 ศูนย์ 
   3. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะ วิชาชีพ จากการให้บริการ
ประจ าหน่วยซ่อมสร้าง รวมท้ังส้ิน 40,000 คน 
   4. ประชาชนได้รับบริการจากศูนย์ซ่อมสร้าง จ านวน 139,467 คน 
   5. ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาอาชีพจากศูนย์ซ่อมสร้าง 
จ านวน 7,729 หมู่บ้าน รวม ท้ังส้ินจ านวน 40,034 คน 
  22. โครงการพัฒนาก าลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเขต
เศรษฐกิจ 
  เป็นการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาพื้นท่ีชายแดน และพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เพื่อให้สอดรับกับแนว ทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย และแผนพัฒนา
การศึกษาพื้นท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560 - 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 1 ฉบับ โดยมีผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
   1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพโดยใช้หลักสูตรร่วมกัน โดยมี ครู ผู้เรียน 
และประชาชนในพื้นท่ี ชายแดน เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1,000 คน ใน 20 สาขาอาชีพ 
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   2. สถานศึกษาในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครอบคลุม 10 จังหวัด 
ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส 
โดยมีสถานศึกษาสังกัดส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 แห่ง 
  23. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน 
สร้างอาชีพสร้างรายได้ประชาชน 
  ด าเนินการส ารวจความต้องการของประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
นักเรียน นักศึกษา พร้อมจัดท าหลักสูตร ระยะส้ันฐานสมรถนะท่ีตรงตามความต้องการของประชาชน 
และสถานประกอบการ จากนั้นด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ อาชีพแบบครบวงจร ซึ่งมีผล
การด าเนินการประกอบด้วย ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันฐานสมรรถนะ จ านวน 25,934 คน 
และกลุ่มอาชีพ 1,000 กลุ่มประชาชนมีอาชีพ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้และก าลังแรงงานตรงกับ
ความต้องการของ ตลาดแรงงาน 
  24. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
  จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาด้านการส่ือสาร และการจัดการประกวดหนังส้ัน 
พร้อมท้ังแนะแนว ความรู้ทักษะวิชาชีพที่ประชาชนจะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีผลการด าเนินงาน คือ 
สถานศึกษามีภาพลักษณ์ ต่อการศึกษาสายวิชาชีพ และค่านิยมท่ีถูกต้องเพิ่มมากขึ้น และสถานศึกษา
มีปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาสายวิชาชีพ 60 : 40 
  25. โครงการเงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมองค์การฯ ในระดับหน่วยต่างๆ 
เกิดเจตคติท่ีดีต่ออาชีพเกษตรใน ปัจจุบันและอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การฯ ต้ังแต่ ต้นน้ า กลางน้ า
ปลายน้ า ปีละ 35,000 คน จ านวน 52 สถานศึกษา อาทิ การฝึกอบรมเกี่ยวกับองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี มี
นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมตลอดงานการฝึกอบรมความพร้อมในการ
เป็นเกษตรกรยุค ใหม่ เพื่อเข้าสู่เกษตรกรไทย 4.0 การฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร
มีโอกาสได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้ ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกับนานาชาติ 
และการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีวิชาการเกษตร รวมท้ังการเป็นผู้น า ในแต่ละระดับ/หน่วย มี
ความรับผิดชอบการท างานอย่างมีส่วนร่วม และความเสียสละ ซึ่งมีผลการด าเนินงาน คือ นักเรียน 
นักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรได้รับการพัฒนาวิชาการและด้านทักษะวิชาชีพ จ านวน 25,000 คน และ
ประชาชนและผู้สนใจได้มี ส่วนร่วมกิจกรรมแต่ละดับ จ านวน 50,000 คน 
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  26. โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชด าริ 
  มีการด าเนิน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรม
การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแก่เด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งมีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
   1. สถานศึกษาจ านวน 26 แห่ง ได้น้อมน าหลักการทรงงานมาใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 10,000 
คน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีโครงการก าหนด 
   2. สถานศึกษาในสังกัดร่วมขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาทุกแห่ง  
   3. สถานศึกษาเข้าร่วมจ านวน 16 แห่ง โดยเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ จ านวน 500 คน 
  27. โครงการพัฒนามาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 
(Innovative Technology) ให้พร้อมก้าว สู่ THAILAND 4.0 
  ด าเนินการพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบั ติการให้สอดคล้องกับ สมรรถนะอาชีพ ได้แก่  สาขาวิชายานยนต์สมัยใหม่  สาขา
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สาขาเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
สาขาแปรรูปอาหาร สาขาหุ่นยนต์ สาขาโลจิสติกส์ สาขาการท่องเท่ียว และสาขาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ โดยมีครู คณาจารย์ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และเทคนิควิธีการสอนแนวใหม่ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน อาชีพ จ านวน 460 คน นักศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะอาชีพสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ จ านวน 8,317 คน และมีโครงงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ได้รับการ
พัฒนาเทคโนโลยีสู่การยกระดับมาตรฐาน สมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนระดับ ปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จ านวน 362 ผลงาน  
  28. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ด าเนินการประชุมเครือข่ายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อ
ขับเคล่ือนการอาชีวศึกษาอย่างเป็น ระบบ ในการจัดการศึกษาวิชาชีพให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี อัตลักษณ์ และความต้องการของพื้นท่ี เพื่อให้
ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ
อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และมีจ านวนนักเรียนนักศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้สนใจเรียนสาย
วิชาชีพ เพิ่มขึ้น เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถประกอบ
อาชีพได้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และลด ปัญหาความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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  29. โครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล 
  สถานีแม่ข่าย คือ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประชุมครู -อาจารย์และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อจัดผังรายการ และจัดท าต้นฉบับคู่มือการเรียนการสอน จัดส่งคู่มือการเรียนการสอน
ให้กับสถานศึกษาปลายทางทุกสังกัด และ ประชาชนท่ีสนใจในรูปแบบส่ือต่าง ๆ ครูผู้สอนด าเนินการ
ออกอากาศทางไกลผ่าดาวเทียมตามแผนการสอนท่ีอยู่ ในคู่มือการเรียนการสอน ตลอดจนประเมินผล
และรายงานผลการด าเนินโครงการ โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้ มีการ ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์
การสอนวิชาชีพระยะส้ัน และ ปวช. ปวส. ช่องสัญญาณอาชีวศึกษา (DLTV13) จ านวน 2,860 คาบ
เรียนมีส่ือด้านวิชาชีพสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์การสอน
วิชาชีพระยะส้ันและ ปวช. ปวส. จ านวน 50 ตอน และนักเรียนนักศึกษาท้ังรัฐบาลและเอกชน เรียน
ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ช่องสัญญาณ DLTV13 ระดับ ปวช. มากกว่า 300,000 คน ปวส. 
มากกว่า 100,000 คน และระยะส้ันมากกว่า 50,000 คน 
 3.14 อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 17 
ก าหนดให้ส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษา 
และการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยมี 
  1. จัดท าข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษา
ทุกระดับ  
  2. ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  
  3. ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร  
  4. พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
  5. ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมท้ังก าหนด
หลักเกณฑ์และรูปแบบความร่วมมือกับ หน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ 
  6. ติดตามประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
  7. จัดระบบส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
  8. ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
ด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการการ อาชีวศึกษามอบหมาย 
  9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของส านักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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  ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังต่อไปนี้  
  1) ส านักอ านวยการ  
  2) ส านักความร่วมมือภาคเอกชน  
  3) ส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา  
  4) ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  
  5) ส านักพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา  
  6) ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  
  7) ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  
  ส่วนราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้  
  (1) ส านักอ านวยการ มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
   (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษางาน เลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสาน
ราชการ ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป กิจการพิเศษ การ ประชาสัมพันธ์และงานเผยแพร่
การอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพและงานอื่นใดท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการใด ใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   (ข) พัฒนาระบบงานและการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
   (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงินการบัญชี การพัสดุ งานอาคารสถานท่ี 
งบประมาณและสินทรัพย์ของส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดและตรวจสอบ
มาตรฐานอาคารงานออกแบบและก่อสร้างรวมท้ังการประสานและส่งเสริม การด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
   (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมวินัยและระบบคุณธรรม กฎหมาย นิติ
กรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความ รับผิดชอบทางแพ่งอาญางานคดีปกครอง และงานคดีอื่นท่ีอยู่ใน
อ านาจหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
  (2) ส านักความร่วมมือภาคเอกชน มีอ านานหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
   (ก) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับความร่วมมือกับ
เอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา รวมท้ัง ติดตามและประเมินผล 
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   (ข) ส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนและสถานประกอบการให้จัดการ
อาชีวศึกษาให้ สอดคล้องกับหลักสูตรและ มาตรฐานการอาชีวศึกษารวมท้ังการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 
   (ค) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสนับสนุนทรัพยากรและการจัดให้มี
กองทุนอาชีวศึกษา  
   (ง) ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาองค์กรวิชาชีพกลุ่มอาชีพและสมาคม
อาชีพ 
   (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย  
  (3) ส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา มอี านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
   (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาใน
ภาพรวมของประเทศ  
   (ข) ส่งเสริมและประสานงานการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
   (ค) ใหค้ าปรึกษาแนะน าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการ
อาชีวศึกษา 
   (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย  
  (4) ส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
   (ก) จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา และเปูาหมาย
การผลิตและพัฒนาก าลังคน อาชีวศึกษา 
   (ข) จัดท าข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรและ
งบประมาณเพื่อการอาชีวศึกษา รวมท้ัง การติดตามและประเมินผล 
   (ค) พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศและส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการ บริหารจัดการอาชีวศึกษา 
   (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การประสานนโยบายและความ
ร่วมมือทางการอาชีวศึกษากับองค์กรและ หน่วยงานในและต่างประเทศ 
   (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย  
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  (5) ส านักพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
   (ก) จัดท าและประเมินมาตรฐานครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา พร้อมท้ัง
จัดท าข้อเสนอแผนการพัฒนาสมรรถนะ ครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
   (ข) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรการ
อาชีวศึกษา 
   (ค) ประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการฝึกอบรมและพัฒนา
ครู บุคลากรการอาชีวศึกษา และครูฝึก ในสถานประกอบการด้านอาชีพ 
   (ง) วิจัยและพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ลดต้นทุนและ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ผลิตและบริการเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี 
   (จ) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
และเครือข่าย ข้อมูล เพื่อการพัฒนาครู และบุคลากรการอาชีวศึกษา 
   (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
  (6) ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
   (ก) วิจัยและพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการอาชีวศึกษาทุก
ระดับ  
   (ข) วิจัยและพัฒนามาตรฐานส่ือต้นแบบและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 
   (ค) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรฐาน การแนะแนวการ
อาชีวศึกษา และอาชีพการก าหนดคุณวุฒิ วิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพการเทียบประสบการณ์และการ
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 
   (ง) พัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพในสถาบันการ
อาชีวศึกษา สถานศึกษารวมท้ังระบบ การเรียนรู้ที่บูรณาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬากับ
การอาชีวศึกษา 
   (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย  
  (7) ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
   (ก) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษา 
เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวนโยบาย แผนงานโครงการความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 
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   (ข) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษารวมท้ังติดตาม และประเมินผล 
   (ค) ส่งเสริมผลิต พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ทางการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี การอาชีวศึกษาและคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา 
   (ง) รวบรวมการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าสารสนเทศงานการวิจัย
อาชีวศึกษา  
   (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่  2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  2 
 
2.1 วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
 

 วิสัยทัศน์ 
 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพสู่สากล ตรงตาม 
ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 อัตลักษณ ์ 
 “บัณฑิตแห่งเทคโนโลยีท่ีแท้จริง”  
 พันธกิจ 
 1. จัดการอาชีวศึกษาและส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ขยายและยกระดับทวิภาคี 
 3. ส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพ 
 4. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานอาเซียน 
 เป้าประสงค ์ 
 1. เพื่อให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 2. เพื่อขับเคล่ือนการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนา กลุ่มจังหวัด กลุ่มอุตสาหกรรม 
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
 3. เพื่อให้มีอาคารสถานท่ี  เครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเน้นความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน (Area of Excellence) ในทุกสาขาวิชาท้ังภาคการผลิตเกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม  ธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 4. เพื่อให้มีระบบการติดตามประเมินผลและประกนัคุณภาพอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบท้ัง
ภายในและภายนอก 
 5. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐาน  มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

2.2 แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 

  แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
มุ่งเน้นบูรณาการการอาชีวศึกษา พัฒนาคนให้มีความรู้  ความสามารถและมีคุณภาพวิชาชีพ        
เพื่อรองรับการพัฒนาเศรฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน       
ให้ประชาชนมีการด ารงชีวิตท่ีดี และมีความสุข โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เพื่อก้าวสู่ 
ประเทศไทย 4.0 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้น (New Engine of Growth) ท้ังในส่วนของอุตสาหกรรมเดิม (First S-
curve) และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) 
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    - โครงการพัฒนาก าลังคนส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศให้
เติบโตยิ่งขึ้น (New Engine of Growth) ท้ังในส่วนของอุตสาหกรรมเดิม (First S-curve) และ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) 
   กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการจัดการเรียนรู้ สู่ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
    - โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 
    - โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน STEM for TVET  
    - โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูอาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาในการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีเฉพาะทาง 
   กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการผลิตก าลังคนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
    - โครงการพัฒนาและสนับสนุนการผลิตก าลังคนและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา ให้มีความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคมดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
    - โครงการยกระดับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในการใช้เทค
โนโลสารสนเทศส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
    - โครงการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิและ
วิทยฐานะสูงขึ้น 
   กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรฐกิจ 
    - โครงการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรฐกิจ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาอัตราก าลังครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
    - โครงการพัฒนาอัตราก าลังครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเป็นหุ้น ส่วนและความร่วมมือกับภาค
ประกอบการในการผลิตและพัฒนา ก าลังคนอาชีวศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ 
องค์กรภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
    - โครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ องค์กร
ภาครัฐและเอกชน 
    - โครงการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ 
องค์กรภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 
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    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับมาตรฐานครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 
    - โครงการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาครูอาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา และสถานประกอบการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการแนวใหม่ Startup 
    - โครงการส่งเสริม สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการแนวใหม่ Startup 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา ให้
ก้าวสู่การเป็นองค์กรยุคใหม่  
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการค้นหา สร้าง และพัฒนาระบบคลังปัญญาวิชาชีพ 
    - โครงการพัฒนาระบบคลังปัญญาวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง และพัฒนาระบบงานบริหาร และงาน
บริการให้เข้าสู่ดิจิทัล และ One Stop Service 
    - โครงการพัฒนาระบบงานสถาบันการอาชีวศึกษาให้เข้าสู่ดิจิทัล และ One 
Stop Service 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
    - โครงการจัดท ากรอบระบบบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

2.3 การวิเคราะห SWOT สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
  จุดแข็ง 
  1. มีการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายระดับและหลักสูตร 
  2. มีความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคเหนือ 2 
   3. มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
   4. บุคลากรมีความรู้ ประสบการณ์ในการท างาน 
  5. มีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน   
  จุดอ่อน 
  1. งบประมาณของแต่ละสถานศึกษายังไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
  2. แนวทาง วิธีการในการแก้ไขปัญหาผู้เรียนออกกลางคันยังไม่มีประสิทธิภาพ 
  3. ผลงานด้านการวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีคุณภาพและใช้ได้จริงมีจ านวนน้อย 
  4. ขาดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถาบันการอาชีวศึกษายังไม่เป็นระบบ 
  5. ขาดการสนับสนุนบุคลากรรุ่นใหม่ในการพัฒนาตัวเองด้านคุณวุฒิ 
  โอกาส 
  1. ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาอย่างเข้มแข็ง  รัฐบาลทุกรัฐบาลสนับสนุน 
  2. ความต้องการของตลาดแรงงานด้านช่างฝีมือ ช่างเทคนิคจ านวนมาก จากแผนการ 
พัฒนาประเทศ 
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  3. นโยบายการก าหนด สัดส่วนของนักเรียนสายสามัญกับสายอาชีพในสัดส่วน 50:50  
  4. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  เป็นจุดเช่ือมต่อในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
  อุปสรรค 
  1. ค่านิยมผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเรียนต่อสายสามัญ 
  2. จ านวนสถานประกอบการด้านช่างอุตสาหกรรมมีน้อย 
  3. การแข่งขันด้านการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระหว่างสายสามัญ และสายอาชีพ 
 

2.4 ประวัติความเป็นมา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
 

 2.4.1 ประวัติความเป็นมา 
  มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญั ติการอาชีว ศึกษา พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ 
“สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็นสถาบันได้ การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังเป็น
สถาบันการอาชีวศึกษาให้กระท าได้โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และค านึงถึงการ
ประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ท้ังนี้ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด               
ในกฎกระทรวง” สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และ
จังหวัดน่าน จึงได้รวมตัวกันจัดต้ังเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  2 ขึ้น โดยผ่านการประเมิน        
จากคณะกรรมการครั้งแรกเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2552 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2552 ต่อมา
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) (ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานคณะกรรมการ) ได้ประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาเพื่อจัดต้ัง
เป็นสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2554 ตามมาตรา 13 โดยมีหลักการส าคัญ 
5 ประการ ดังนี้ 
  1. ความเป็นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมีกระบวน  
การผลิตและพัฒนาก าลังคน เพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี            
ของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล  
  2. การกระจายอ านาจไปสู่ระดับปฏิบัติ เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพในทุกระดับมีคุณภาพ และประสิทธิภาพเกิดผลส าเร็จแก่ประชาชน โดยเฉพาะนักเรียน         
และนักศึกษา 
  3. ตอบสนองความต้องการการผลิตและการพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ 
ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ังเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้
สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  4. การประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรและ
เทคโนโลยีช้ันสูง จากภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพของการ
จัดการอาชีวศึกษา 
  5. การประกันคุณภาพและการก ากับมาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล 
  จากประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการ        
การอาชีวศึกษาจึงได้ท าการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อเข้าร่วมจัดต้ังเป็นสถาบันการ
อาชีวศึกษา มาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 จนสามารถเสนอร่างกฎกระทรวงการร่วมสถานศึกษา
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อาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา  พ.ศ...ผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2555 
(สมัยนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) และประกาศกฎกระทรวงฯ 
ในราชกิจจานุเบกษา ได้ในวันท่ี 27 มิถุนายน 2555  (ศ.ดร.สุชาติ  ธาดาธ ารงเวช เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ) สถาบันการอาชีวศึกษา 19 สถาบัน เกิดจากการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
161 แห่ง  ตามกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนท่ี 56 ก หน้า 18 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2555 
เป็นไปตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 สถาบันการอาชีวศึกษา มี
สถานะตามมาตรา 15 และ 16 ดังนี้ 
  มาตรา 15 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาตามาตรา 13 และมาตรา 14 เป็นนิติบุคคล
และเป็นส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  มาตรา 16 ให้สถาบันตามาตรา 15 เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี        
มีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงท่ีช านาญการปฏิบัติ การสอน การวิจัย 
การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
รวมท้ังให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม “เมื่อจัดต้ังเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาแล้ว จะสามารถ
จัดการอาชีวศึกษาได้จนถึงระดับปริญญาตรีท่ีเรียกว่าระบบ 3-2-2 คือ ปวช. - ปวส. และปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง)” 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประกอบด้วยสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ และน่าน จ านวน 9 สถานศึกษา ดังนี้ 
  1. จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยสถานศึกษา จ านวน 3 แห่ง ดังนี้  
   1.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
   ต้ังอยู่เลขท่ี 1046 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
     โทรศัพท์ 0-5371-3038 โทรสาร 0-5371-1025 
     Website : http://www.ctc.ac.th 
        1.2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
     ต้ังอยู่เลขท่ี 91 หมู่ 9 ถ.เด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
     โทรศัพท์ 0-5367-3912 โทรสาร 0-5367-3911 
     Website : http : //www.kctc.ac.th 
        1.3  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   
   ต้ังอยู่เลขท่ี  670 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
     โทรศัพท์  0-5371-3036  โทรสาร  0-5371-1561 
    Website : http : //www.cvc.ac.th   
  2. จังหวัดพะเยา ประกอบด้วยสถานศึกษา จ านวน  2  แห่ง ดังนี้  
   2.1  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา    
   ต้ังอยู่เลขท่ี 355 หมู่ 11 ถ.สนามกีฬา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
   โทรศัพท์ 0-5788-7199-200 โทรสาร 0-5488-7198 
     Website: http://www.phayaotc.ac.th 
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         2.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  
     ต้ังอยู่เลขท่ี 1 หมู่ 6 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
     โทรศัพท์ 0-5448-3055 โทรสาร 0-5448-3054 
     Website: http://www.pycat.ac.th 
  3. จังหวัดแพร่ ประกอบด้วยสถานศึกษา จ านวน 3 แห่ง ดังนี้  
   3.1 วิทยาลัยเทคนิคแพร่    
    ต้ังอยู่เลขท่ี 5 ถ.เหมืองหิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 
     โทรศัพท์ 0-5451-1142 โทรสาร 0-5451-1811 
     Website : http://www.technicpheae.ac.th 
        3.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่   
   ต้ังอยู่เลขท่ี 4 ถ.ยนตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000    
   โทรศัพท์  0-5451-1142  โทรสาร  0-5451-1811 
   Website : http://www.pvc.ac.th 
   3.3  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่  
   ต้ังอยู่เลขท่ี  586 หมู่ 8 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่  54110 
   โทรศัพท์  0-5461-3313  โทรสาร 0-5461-3340 
   Website : http : //www.pcat.ac.th 
  4. จังหวัดน่านประกอบด้วยสถานศึกษา จ านวน  1  แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคน่าน 
       ต้ังอยู่เลขท่ี 2 ถ.รอบก าแพงเมืองด้านตะวันตก อ.เมือง จ.น่าน 56000 
   โทรศัพท์  0-5471-0962  โทรสาร 0-5471-0711   
   Website : http : //www.technicnan.ac.th 
 2.4.2 ที่ต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
  ภายในวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ต้ังอยู่เลขท่ี 355 หมู่ 11 ถ.สนามกีฬา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง 
จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5488-7088 โทรสาร. 054-887234 เว็บไซต์ www.ivenr2.ac.th 
 2.4.3 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
   สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีอาคารรวมท้ังส้ิน 276 หลัง              
มีห้องท้ังส้ิน 1,228 ห้อง ได้แก่ 
  1. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  จ านวน   15  หลัง   163   ห้อง 
  2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จ านวน   12  หลัง   146   ห้อง 
  3. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จ านวน     9  หลัง      96   ห้อง 
  4. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา   จ านวน   18  หลัง   155   ห้อง 
  5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จ านวน  139  หลัง      -     ห้อง 
  6. วิทยาลัยเทคนิคแพร่   จ านวน    24   หลัง   122   ห้อง 
  7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  จ านวน    27  หลัง   107   ห้อง 
  8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ จ านวน    17   หลัง   165   ห้อง 
  9. วิทยาลัยเทคนิคน่าน   จ านวน    15   หลัง   274   ห้อง 
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ชาย หญิง ชาย หญิง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน เทคโนโลยีไฟฟ้า 15 0 22 0 37

การบัญชี 0 0 3 19 22
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 9 7 16
เทคโนโลยียานยนต์ 0 0 20 0 20

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เทคโนโลยียานยนต์ 14 0 17 0 31
เทคโนโลยีแม่พิมม์ 16 0 16 0 32
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 5 0 15 1 21
เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 12 5 17 42

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ การตลาด 0 0 1 10 11
การบัญชี 0 0 0 25 25

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เทคโนโลยียานยนต์ 0 0 0 0 0
การบัญชี 0 13 1 10 24
เทคโนโลยีไฟฟ้า 0 0 11 0 11

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เทคโนโลยียานยนต์ 21 0 20 0 41
เทคโนโลยีไฟฟ้า 18 0 15 0 33

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เทคโนโลยีท่องเทีย่ว 3 9 9 8 29
การบัญชี 4 21 1 10 36
เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (1/1) 4 14 8 14 40
เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (1/2) 3 17 0 0 20

111 86 173 121 491

กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผล
ส านักอาชีวศึกษาบัณฑิต

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

รวม

ขอ้มลูผู้เรียน ระดบัปริญญาตรี จ าแนกตามสถานศึกษา
สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 2 ปีการศึกษา 2561

ขอ้มลู  ณ  วันที ่ 6 สิงหาคม  2561

สถานศึกษา สาขาวิชา
ป.ตรี ปี 1 (คน) ป.ตรี ปี 2 (คน)

รวมทัง้สิ้น
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สถานศึกษา สาขาวิชา ป.ตรี ปี 1 (คน)

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เทคโนโลยียานยนต์ 20

เทคโนโลยีไฟฟ้า 20

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เทคโนโลยีท่องเทีย่ว 20

เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 20

การบัญชี 20
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เทคโนโลยียานยนต์ 20

การบัญชี 20
เทคโนโลยีไฟฟ้า 20

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เทคโนโลยียานยนต์ 20
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ 20
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 20
เทคโนโลยีสารสนเทศ 20

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ การบัญชี 20
วิทยาลัยเทคนิคน่าน เทคโนโลยีไฟฟ้า 20

เทคโนโลยียานยนต์ 20
300

หมายเหต ุ9 สาขาวิชา 15 หลักสูตร

รวม

แผนการรับผู้เรียน ระดบัปริญญาตรี จ าแนกตามสถานศึกษา
สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 2 ปีการศึกษา 2562
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12,484,332.17
ก. เงนิรายได้ 764,472.17

- ยอดยกมา 372,017.17
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา  (ประมาณการจากปีทีผ่่านมา) 392,455

ข. เงนิงบประมาณ ปี 2562 11,719,860
1.1 งบบุคลากร 1,436,040
1.2 งบด าเนินงาน 7,220,000
1.3 งบลงทุน 870,000
1.4 งบเงินอุดหนุน 240,000
1.5 งบรายจ่ายอื่น 1,953,820

12,484,332.17
ก. เงนิรายได้ 764,472.17
ข. เงนิงบประมาณ ปี 2562 11,719,860

2.1 งบบุคลากร 1,436,040
          2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,382,040
          2.1.2 เงินสมทบประกันสังคม 54,000
2.2 งบด าเนินงาน 7,220,000
          2.2.1 ค่าตอบแทน 1,901,300
          2.2.2 ค่าใช้สอย 3,034,000
          2.2.3 ค่าวสัดุ 1,924,400
          2.2.4 ค่าสาธารณูปโภค 350,520
          2.2.5 เงินส ารองจ่ายฉุกเฉิน 9,780
2.3 งบลงทุน 870,000
          2.3.1 ครุภัณฑ์ห้องประชุม 870,000
2.4 งบเงินอุดหนุน 240,000
          2.4.1 ทุนการศึกษา (ประมาณการจากปีทีผ่่านมา) 240,000
          2.4.2 โครงการ..... 0
2.5 งบรายจ่ายอื่น 1,953,820
          2.5.1 โครงการพัฒนามาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้าน
เทคโนโลยี
                   ฐานนวตักรรม (innovative Technology) ให้พร้อมก้าว
สู่ 

1,953,820

ส่วนที่ 3
3.1 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของสถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 2
1. ประมาณการรายรับ

2. ประมาณการรายจ่าย
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30 / 9 / 2561
หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ

งบด าเนินงาน 7,220,000          
2.2.1 ค่าตอบแทน 1,901,300          
  1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 1,230,000          
    - ค่าตอบแทนนายกสภาสถาบัน 150,000              12 เดือน  X 12,500   บาท  X 1      คน
    - ค่าตอบแทน ผอ.สถาบัน (นอกราชการ) 900,000              12 เดือน  X 75,000   บาท  X 1      คน
    - ค่าตอบแทน รอง.ผอ.สถาบัน (นอกราชการ) -                     12 เดือน  X 69,000   บาท  X -   คน
    - ค่าตอบแทน ผช.ผอ.สถาบัน (นอกราชการ) -                     12 เดือน  X 52,000   บาท  X -   คน
    - เงินประจ าต าแหน่ง ผอ.สถาบัน (นอกราชการ) 180,000              6 เดือน  X 30,000   บาท  X 1      คน
    - เงินประจ าต าแหน่ง รอง.ผอ.สถาบัน (นอกราชการ) -                     12 เดือน  X 20,000   บาท  X -   คน
    - เงินประจ าต าแหน่ง ผช.ผอ.สถาบัน (นอกราชการ) -                     12 เดือน  X 11,200   บาท  X -   คน
  2) ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลา 312,000             12 เดือน  X 2,000    บาท  X 13    คน
  3) ค่าสอนพิเศษ/ค่าตอบแทนผู้ปฎบิตัิงานใหร้าชการ -                   0 เดือน  X -        บาท  X -   คน
  4) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 359,300             
    - นายกสภาสถาบัน 24,000                12 เดือน  X 2,000    บาท  X 1      คน
    - กรรมการสภาสถาบัน 172,800              12 เดือน  X 1,600    บาท  X 9      คน
    - ประธานอนุกรรมการ 5 คณะ 12,500                2 คร้ัง  X 1,250    บาท  X 5      คน
    - อนุกรรมการ 5 คณะ 150,000              2 คร้ัง  X 1,000    บาท  X 15    คน x 5        คณะ
2.2.2 ค่าใช้สอย 3,034,000          
  1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 1,824,000          
    - ค่าพาหนะเดินทาง  1. กรรมการสภาสถาบัน 480,000              12 เดือน  X 4          บาท/กม  X 10    คน X 2 เทีย่ว X 500 กม.
                            2. อนุกรรมการ 600,000              2 คร้ัง  X 4          บาท/กม  X 15    คน X 2 เทีย่ว X 500 กม. x 5 คณะ
    - ค่าทีพ่กั              1. กรรมการสภาสถาบัน 144,000              12 เดือน  X 1,200    บาท  X 10    คน
                            2. อนุกรรมการ 120,000              2 คร้ัง  X 800       บาท  X 15    คน x 5        คณะ
    - ค่าเดินทางไปราชการของบุคลากรสถาบัน 480,000             12 เดือน  X 40,000   บาท 
  2) ค่าซ่อมแซมพาหนะ 30,000              1 ปี  X 30,000   บาท 
  3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 40,000              1 ปี  X 40,000   บาท 
  4) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสร้าง 100,000             1 ปี  X 100,000 บาท 
  5) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,040,000          
    - ผู้เชี่ยวชาญ 330,000              11 เดือน  X 30,000   บาท  X 1      คน
    - เจา้หน้าทีธ่รุการ 432,000              12 เดือน  X 12,000   บาท  X 3      คน
    - คนงาน 102,000              12 เดือน  X 8,500    บาท  X 1      คน
    - พนักงานขับรถ 126,000              12 เดือน  X 10,500   บาท  X 1      คน
    - จา้งเหมาบริการอืน่ ๆ (ท าป้ายไวนิล, ซ่อมแซม ฯลฯ) 50,000                
  6) สมทบทนุประกันสังคม 5% -                   12 เดือน  X 1,000    บาท  X -   คน ใช้งบบุคลากร
2.2.3 ค่าวัสดุ 1,924,400          
  1) ค่าวสัดุส านักงาน 240,000              12 เดือน  X 20,000   บาท  X 1      แหง่
  2) ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 120,000              12 เดือน  X 10,000   บาท  X 1      แหง่
  3) ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 36,000                12 เดือน  X 3,000    บาท  X 1      แหง่
  4) ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000                12 เดือน  X 5,000    บาท  X 1      แหง่
  5) ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 24,000                12 เดือน  X 2,000    บาท  X 1      แหง่
  6) ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 36,000                12 เดือน  X 3,000    บาท  X 1      แหง่
  7) ค่าวสัดุกอ่สร้าง 120,000              12 เดือน  X 10,000   บาท  X 1      แหง่
  8) ค่าวสัดุการศึกษา 1,288,400            ข้อมูลจากปี 2561
2.2.4 ค่าสาธารณูปโภค 350,520             
  1) ค่าไฟฟ้า 240,000             12 เดือน  X 20,000   บาท  X 1      แหง่
  2) ค่าน้ าประปา -                   12 เดือน  X -        บาท  X 1      แหง่
  3) ค่าไปรษณีย์ 18,000              12 เดือน  X 1,500    บาท  X 1      แหง่
  4) ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 38,520              12 เดือน  X 3,210    บาท  X 1      แหง่
  5) ค่าโทรศัพท์ 54,000              
    - ค่าโทรศัพท์ส านักงาน 18,000                12 เดือน  X 1,500    บาท  X 1      เคร่ือง
    - ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่ผอ. สถาบัน 24,000                12 เดือน  X 2,000    บาท  X 1      คน
    - ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่รอง ผอ. สถาบัน 12,000                12 เดือน  X 1,000    บาท  X 1      คน ผู้เชี่ยวชาญ
    - ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่ผช. ผอ. สถาบัน -                     12 เดือน  X 1,000    บาท  X -   คน
  6) ค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย -                   0 เดือน  X -        บาท  X 1      แหง่
2.2.5 เงินส ารองจ่ายฉุกเฉิน 9,780                

บาท

บาท

บาท

บาท

3.2 แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บาท

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

สรุปค าชีแ้จง  
บาท
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โครงการพัฒนามาตรฐานก าลงัคนอาชวีศึกษาดา้นเทคโนโลยฐีานนวัตกรรม 
(innovative Technology) ใหพ้ร้อมก้าวสู ่Thailand 4.0

งบประมาณ หมายเหตุ

1,953,820
1.1 โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างค่านยิมอาชีวศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 50,000
1.2 โครงการปฐมนเิทศและไหว้ครู ประจ าปกีารศึกษา 2562 110,000
1.3 โครงการปจัฉิมนเิทศและพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปกีารศึกษา 2561 180,000
1.4 ส่งเสริมสถาบนัชาติ ศาสตร์ กษตัริย์ และกจิกรรมจิตอาสา 30,000
1.5 โครงการพัฒนาบคุลากรเพื่อปรับปรุงการด าเนนิงานตามภารกจิของสถาบนั Organization 

Development (OD)
50,000

1.6 โครงการปรับปรุงภมูทิัศนส์ านกังานสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนอื 2 100,000
1.7 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิติัการครูฝึกในสถานประกอบการ 300,000
1.8 โครงการจัดท าแผนปฏบิติัราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 20,000
1.9 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการบริหารจัดการสถาบนั 30,000
1.10 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารทางวิชาการ 243,900
1.11 โครงการ การประกวดและแสดงผลงานทางวิชาการ 130,000
1.12 โครงการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาใหม้ทีักษะและสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ 70,000
1.13 โครงการ การนเิทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 108,280
1.14 โครงการการประเมนิความพร้อมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีปกีารศึกษา 2562 47,040
1.15 โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาองักฤษของคณะครู อาจารย์ บคุลากรทางการศึกษา 50,000
1.16 โครงการประกนัคุณภาพภายในระดับสถาบนั 49,600

1.17 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าป ี2561 126,300

1.18 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษห์ลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏบิติัการ

100,000

1.19 โครงการ Workshop การออกแบบระบบควบคุมเพื่องานเกษตร โดยใช้ MATLAB 
Simulink ร่วมกบั Arduino Board

129,700

1.20 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอดุมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

29,000

หมายเหตุ : อยูร่ะหว่างการพิจาณาจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง

3.3 โครงการพัฒนามาตรฐานก าลงัคนอาชวีศึกษาดา้นเทคโนโลยฐีานนวัตกรรม (innovative Technology)
ใหพ้ร้อมก้าวสู ่Thailand 4.0
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csL. 'unEilafna 

d. 
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s)®. Ms Huibo ZInao 

®ls. Ms Honguan Da 
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ismyinn^svi ® ila^viiJ'jsJSTU/i.aTn'umi u^i'jHvi'Llisĵ jjviiiTu 

'unfinwnisjvi'ii'jvitifj'uatj ^- jnaiynDviTmfi Sw^fi^^aiiisfn^U'aniifiavii'U'wai.anB'utJ?! 

niiPi^mwnuCIIfii-^nii'MqtiLeiijjI'Mluanwaiiinniiiiniiii^inii iilunnisii^iCfiT.'uni'a'Oa'^n'uliJH 

'unilej'u 'un?!m:nvii,i£Ji4lt!f(i'!Ji?in'3n iiQUW 

^•^n^finiij'unniai^iSn'wifiifli.viua to imsiwa^uQfjniiPiudiJisieinwitiaDiijunniian^Q^n'wnriiajj 
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-ai'UQ^Ei vii)'ii3jnqsi °̂ii€t!nnilijilsi^'Miyvi1a^^mijnni^Q-3iJjin£j/inpi m i u l v n i ^ ^ n i i 

'3D'Ll'35ijjia!Lms;i5niiiljJ'Mum'5 in^tvi^H'un?!n'yi^a'3aan-3'U'iJis^iJ'icuia^ finiil'uu'uuCjamlaEjn 

un^nw'iai^anLiqnni^nw'iljJyi'u^'ijjuan ^•^iJ\jnnian\Jfyvii^a'3fi^iwnii^>3iwpiTJi^ •un^nw^sl^ 

fi5niiaas î1iJin-3uwt!Q'na-3vi^)5iPia-3^^iwniiCjiiJuiJiit?^ qji^a-sHa-jpifniufadi-jli asb 

fia^aunviia-a aas^flaiJecs'Sfiail'i-jbiin-j 

3JCT̂ l)'5S'!|JJ TUVI'51'U 

sr.© ut!^vin^nn?€'\jifilatilfii^nn?'w?wi4nijnsii«niinna-3fli4an?i3nyn^n 

iviflMafj'U'ioiniiiy (Innovative Technology) H t N ^ a u n n d T H A I L A N D sr.o : fmyiQSjSal'umii 

• w ^ t n a n ^ Q ^ n t n IVIEI - -̂u 

•uiEJ'uqjS'aiJj intiQ '̂u iwl'uviiJisi'BW'ii ^luvidTun'JTUfiais^niiunii 

m i a i^iSnwi l^£lijIyTjn£jw?iii!iniil'^ai?i3nwilu?in'uni'aiM\jndija^fii^ la-^iu 

mivi'w'unJisjmpj'lviy sr.o mv.M jitniT'umia'i^Q^n'wim^LVi^a to U^isvfunS^pnnsjdiPi'cyLi.asj 

^J1 !̂?l̂ ms;li•3WLPl̂ a !̂EJVl5Pin?i(s^1n111 l̂?u^J^a1?^Snw1l1J (.lasnmi^aj'uieicnwnn 
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f=iinij"3iJjJlani)einni4^nwuateiciniJi4nii^nw'ua-3?in5iia!?s\Ji t'unii'wai'una'i^Q^nw 

IviEJ - SiV. mai^l&JJjnia^Piuai^i^ntn Pinuulajiiiy O n e Belt O n e Road iviaLtl'Ufnii.^lEJjjpniy 

niau acn'u\4miiai?i3n'yimfii,vi'ua to HLlEj\jWfywa°i\JiyniimdiJisai\j^i\4?ifin'U'uni'3 

ai^Q^nw'wiajjpiEUJi mi^llll1t'B3Jmavi^1atm^vl1^n^1WLFlaa^JIR1i-3n^11NaJU^3J^5^ 

an?T3n'wi^Tumf=iI'uIa3'U'iP)niiu (Innovative Technology) H n i a i i n n d THAILAND sr.o : 

flTiwiijjJia'l'umi'w^jj'U'iai^Q^nw \m - %v. 

tn-3cu{]| 9^mm wa°it!i!jnni?]\J!J\Jis?intj>3ii4?icinijTjniiai?iSnw 

â '̂ l'ufiiJiisi'̂ u'ii i\i'ul(?ifijmyiwti)tjadn-33-3^1^fiiniiilis?inij-3i^ 

3jnpii5it!nia'3fitjan?Q?inw^numfiI'uIa3'UT'5ini'53J (Innovative Technology) Hviiauniid THAILAND 

sr.o : pnijJiiuJIa'l'umi'waj'uiai^ipinwnlviEj - %m viwn'UjjiefDi'U'urn'aa'i^Q^n'wi/npiiviQa b 1^ 

a-j-uiupinuiiuSalyiEj - ^-3sicii'U'u^>3^a'l^ °̂'iî uni'3liJa îvian£jf('3'u ultitiiEj^Tumi'wf^u'un 

n'la-^fiiJi.tlii'uIy'U'iEJit^'unisivin-jffn'wnBfni I^^iiJu'U'ul^f'U'liausii'inviTut^nRnjs^tiy 

qsî °ii,u'un'i'3am-afi'̂ 3'ul'ui'iJuTj'u Sister College uasil^a'usi'uiwavi'Unnn'ulw fi"̂  aui^aii'uwi.ma 

ta^EjiPiTU uav!^ tviPiMfiS i^m i^vrm to VITU m Ms Huibo Zhao aas; Ms Honguan Da 

Ms Huibo Zhao uas! Ms Honguan Da liiieitja'iiauamnyiTO-^n'U'ulw 

ff-j auwaim 'B'uu'ua l a ^ m p i w uatji^ m^iItilaS ^ i n ^ I^ufiiiJmavnlpii'^miaasiliJi^aviH 

&. nmi&j'u/iTwnwaatjb'u cniiTasiilEJ-ul^vinvivinufii 

to. lui^ei T w o Plus O n e IIEJ-UIJQ?!. 1VI£I-W IpiQaimi^fTWi to i«S 
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sL. euiuaiiniEJ ily'u/n'wn̂ 'uvi'Uiti.viPilviEĴ iEJ'jsi'U'uaa'ula'u aasilej-u 

vijnsniaifsiJis'BTO'uq'u iNiau^afi'unpin'wil'U^iy 

(tr. eiii-3vian^w3aa'ulfi'u Î £JV!anâ -3?iii-3i,fiiiifii-5il£jQ'l̂ lî aa?i 
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^S'^viut^jiJiKmpilviEJVilaa^yi'ul'uefisiiaiif'iJisi^'i'a'u^'u 
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nnian?Q3nwi^a-3nniviiiij^awat\j'it4flQn?inntj^nwiu^asuM-3«^ ^wi-uun 

^vl£J1ef£)a^f^Pln'fc^^ll?J•3n£J vinl^^iiyma-^^nnCiviPina^iiadaaT uass'uniiaj'u •un^nynSvltJiTu^'i'u 

fiTwnfijj'in v!ini,'iJl£)'umEJ'un'ueifn'uPin'ynan d u w dijQviynaymFiwiwi liiflen'^nviinyQ^a-a m 

m\M['Ut)v.^mm M'UEJti^'ua^fnvinmj ^a-3anpfEJfiiPii^iaianvi'5a€nauas;fiiPii'in^i-3naIi-3>3i'u 

PI-a ij ij I'M al^l^^a w a vl 11) 1) s V11M ij-3 ̂  a a 11 

ai^i^nwvin'uanpii'aviw 

Imljj^'ii'uijmiliJaaTui-adTU uas;i)Si'?j!jn£jwal'Ufl'^?icn'Upin'wna'ui ?ifn?iEnij'u°i ^a-a^aupoivi 

piijfjilis?iiu-3iueifinm!niiai?']Sn'wiuaspinjsi l U M ^ a u a m a n 

•UisiSTU ndiQ'uaiJflaiwa^iJifjniiPjudiJisfinwnajeimiJunniai^iSnw 

SĴ ivllJlS'WU Tuv inu 

tny-uc^iBiiiJ mtnll'u iml'U'^ilis'BU'in afiitrunniiaw^n'yifiifli.vi'ua to 

M(!iii,wI^i^nii\Jis;nt!^fu/inw/inyluis!^iJManafi'3 iliKqntlnnpinwn todrbo flwvijj^ © d vianawi 

b afiTuSfTyn I^£jl^^°ii,C'unn to isEja; pla I S E I S ^ ®) i.flaTi'û  GT) - n'uyifj'u todrbsi 

1S!£JSiVI to lUailiVl tod - ono 

nuyiEJi! todTb® CU Qvi£naEJiviP)Cp)i^s;i!Ji, ivi£jna£JiviPi'Ufli?£j-3iiiejaeit!iviEjnei'Ejan?'3̂ n'wnL?£j-a'5'iej 

I^ywQ^fj'iJisfi-aflmaLiJijn'iiaQii^iJRCufiiri ^^^lu^n^ieiaii uat'waitjnf^cu/invimiiwnnpln'yn'l'u 

is!^iJViana^imRlt!la3iJCuliwW?!a(?ifia8-3n\ja\Jiyii-3niiiJis 

Ficusnmjmia^uMn'wi (cina.) uajijj-a'naj'uieicn'u'ui dflnui.iJ'um?! n3Jwmaefii-3fln3J3J'uT,i)(?ia 

?i-3fi3ji,i.a5;fn5T3CU'0'u ?-3l,?i!''ui.n£jiwinn ipi.^i.tlil'^n^ ijiiiilcij i.il-uilisigTunii'iJisiiS'u 

miiliKi.S'ul'utl'ULil'utlvi on uas:;iilueiciiiJuniian?i^nwuvi-3a'3n^^°iL'U'uniiil'Uiia-a^ Piujianein 

vnjTW s)o qsii)'u?ii'iJfjaniiiJis;LS'ut'u/iiî i-33j*ua-3i,mas:!cn'̂ )iQ'«'i uas'osw'ul^'iiSn'Ts'HajiJi^t! 

ilisisii! 'yaH?l'^llmlJlS3J^^upias?1^'^^^'«^wa•5n^1l^f?u^J^t1a•3asl1^^ 
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'uaa^Jcyn^'aKaaniiiJfiJiJi-jvian^^iiviFiMaSijaili^ fn'ijni'OiwpiMaSyn'uy'u^ i.ue-Jinnn'U'iJfyvn 

^i.HuMii^iMiMmniii.naimnivim uasiiviyiaEjan^iSnwiani '?ja'̂ s;aanii'iJiu'iJi-3Vtan?iwi 

mfiMadijailipi jiTuiQ'aimii^ai^ ma-JiinnflcyMiaiiiiifJiJiKq'nManawilsJRiij^iiivisnmflJw 

aiijn>3ntjfla!iinii3jnninnia^ij3ni!finnvi'u«afisi)q)Viiwi,1?j'ua^a-3 uasdTunen-aHgii'Llwami 

^^i.Oi4nniviana^i?(najmpiMa3Mia3n£j\J2iilinn'5 ilvi.?i.k)(£(S:b vi^ia-ailfu'Lli^Wutl vi.pi.betb®) 

•wuin iviEJipfeja'i^i^nwi.mi fninQ^annii^fn^ Mii^°nm'um'3 vnnaT^iitfiPi'-andnljJ^inwnii 

'?jaHd>3Llâ '̂ iatl̂ vianfiwiwiufiriificin'U'u aanviEnei'ymf^i'UPi'iJTu LW'^anJafj'uuiJa'anyfaaiqTSEj 

iliK^nvi^na^i eiT^jii'aimi'uty? ̂ nntn-am'wsjpil i.?nifn til̂ EJ'uuiJei-ii.ilwi-ayaf̂ 'u \.m\,im 

^luyuT.iifiniJf'ULilay'u nud'j'un^n'witln^it! miniswm^wlmtltjlilwijjawt! QviyifiEjmfi'Uf) 

mi CiwtlEJ'uq°TUTU d m i.ilî im'aiiEJ'umisa'uw'iiJ'iJn̂  asioauliJS^wiilvini'ua'iawas^ii.W'inqsi'CiEj 

ilisffinJispiia-a wan^xj aasi'if'ui.Raa'utMmpi^uadn^i fiianvi?ny«] sn'unqsiil^Mei'nei^i 

?ifn?ifn'Li'u°i ̂ s;a^adi-3li î -̂ ij'û -jna'iviiî viijvii'uignni'wi-ji'u 

'uiEj'Uf̂ jSi'au imim [.miwvit'mi'} incu^niiTuiymiy'uLijL^uu'i^i^TU 

'inq°TU'5%!jjinvi1a'ua?ji.wlvi'u iinnJjJwmMiiisi^fiia-at^yMnlanutij'Bi-^^iijjitli^nn 

is;ys;iiww'inmaWtn^f)tufiiv<qsf\jmiyi4q°'i'ui'u too f\M +-\9\ f\M twlufniiJi.il'u^i-aaaivnn 

QviEJieiymFi€f̂ "ws;iEJi l^Sniiilisi'BWMnlantjanniiid'UiKq'nvian^P)'! iitvnjviTULla-ami'ua'MSiiBnn 

iJllI 111-3 ViPi'n3̂ 1?l1'U1Q'̂ 1l,VlflI'uIa3£J1'U£J'UW 

tn?ji^!j^ aW'u^\Jisi"OJjdi nii-oiiaavianei^iiviiami 

'wajinviei'na^i dn'un^i'UPiaisiniiijniin'iia^ij^nwiwwiii'u vtnnliii^iai'UTMana^i mumi'UMr\ 

iisfjni)^ nisi'uitinnin'invian^wiiisiitl^niii.iy'umifia'UJjnl^ Hau^i-jEJ-aynn pia-3CinniJi5i"?)u 

wvinnyasii.ay^lufnvinii Smifia-ucnuwilnfiia-a Sa-3^'Ll15;na'u^Wl,^l^! vnni)s^ail^vifi'n?i^i 
V V 

ilisiSTU iwl'U'MiJiJi^u'in i]cy'i/iiin^innaiiniE)iJis^°ivian3^iljJpi'u^i3j 

i.na!̂ '!ja-3d'i'un-3n'U(=ia!siniiyniirniâ 3jm'wi vin-3?inn'u3nwl(Fiv<E)nt)i3JViiaii)'iiy3Jii,i,vi'Uviiafl''a 
a/ I 

•unylanifi {JcyqjnnqfTW fiiiii-al'U'MiJisi'ijuin lutnutia-a^viyiayan^i^nw 

Lmil\4ispfii'̂ ia-3w\jiviiiHaTj\jatj'uil3Jvl \]fyvni.n^innLLWuni«(n luiuvi tob ojaifiu tottrbsi ̂ IWM 

afnaf)TLru*i iisflnniilis'BiJciii^^iiijmTinj'u wa-amiWvnia'l'ULiawOTy 

•untJt̂ Ej-j a^-^Qi eifiiafn'U'ui an^^a^Smiupi'^i^'a 

^ajsvii-anw-uuiq^-uTU si - d vinu manuiJs vĵ Fiy uas^aiiJwaiwafinsim'Oru'i anpiiww 

•uiEjene^ aviss-i la'uaflTijJW'U'in H?ionii''u^°im'uniii,wH?ifii'u?in'yn 

vi\jviiunii^KaaniiiJfu'Ui-3rana?ii 
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-to-
tnajuijcy lEJijim?! i.i.Mtjyi'Uisi'̂ ii'ii •Mw'i'Ujjivii'i'U'inCi'iJcyvni.fî '̂u 

S-3\)Eyvtî i-3n eifneitn'U'ui ̂ a-auc'i-ĵ f̂iaisinTiijri'Tjmaanl'uilcyvn ai-Ulpii'im'ai.Cl'uiili.ajJi.fi'ua 

an-un'^n'UfiEutniiijrnimiaili^nw^al'iJ 

ai?i^nwuni Haiilwaems tdtianEjafrwcuaniiH maili'U'iJi-aaataril'uHfin^a-aufis 

•Uis^naumiwiianfialiJ 

•asjvidn-siil'bm f'waaaa 4'\m (jjvnw) niJffcinifijnnian^Q^nwiAasjaon'U'ua^jj^n'tfn 

ajnyufysiiu LnyT^u a^-3111^11 it;•BUTT siTun-jTUPinjsniijjminTj 

lan'BtJkvlaiiuwa^ijcuYiw'wIiflyw isivi'iiwl'fcfvi ?vlaaaa iim (uvnw) n'uaciiij'Ufnian^i^n'w'i 

uasafiiii'ua^ypinwi luQuvi sx?; f̂ aipiij bdrto® nj •wa-i'Uis'ajj'ijaiEii.nw nisiviiQ-ipiri'wiln'ii 

qinniia-3iJi3JijiJ^nRinwmli)'ii^'3ajFiiiiJii3jSa^'anfinT iiti^'nm'Ufni^^miiSnwisi^'uilicycyi^l 

?{i%iiiiir\i-imi^ ?ii\Janisi6inpifŷ -3fi &} aijua'u'uvitimii^n'wi iixiiM eio % to) enluei'U'u 

k'uyiaEJ-3i5iVi'ii-3i,l£j'u iHaijasi d,ooo - ®o,ooo invi en) a'U'ua'U'uHnHiinEjn'iiî iKU'uiPii an^nifJ 

aasim'j'wf^'unvieina^ii si) Sein'uviTln-STuaii'lnaficn'uSn'wi d) fuia-amiS-JTuvii nylm^a'uasi 

<9)d,ooo - too, ooo invi aas to) SlamaiiJ'um'ya-jniimi 

3J?ivilJ'5S"WiJ TUVl-aTU 

tny^iwi uaiJi wâ \jiEjniiiviyiaympiMa3iiasi?iMQvi!Jil̂ iJii.fi\jaIfi"5-3nni 

iiijSaisviin-3wviiQV)ajiafjmpiMa3'3i"Oij-3fiaan'U'U'i ai^iSnwiufiseiynjjS'Bat! 'oŝ 'nw'umi'UEJiEjl'u 

uvnQyiEJiay d HiivnQViEJiayeiii-aq̂ i.̂ tJ'Mi.il'u ExcellentI^yain-avii-ai.aanplnwc'iaaasin'iivin-jn'u 

aasil̂ 'uii.ef'uaw'uaij'uniî nwni'Bî rî i'ui.viRl'uIaS ̂ °TUTU cn iiJuuu pa a) fnimjtpiaa'u^iyiilau'u 

Ipii-anni to) iiluu'umiSnwLm\Jviifnpl -i-Iii-3Li&j'uM'3'3-3it4 (IJQ?I. %M\\}) uas; an) iilau'ul^ii^nwvila 

wSnwi (jj.to lias; tlTa.) niif̂ îCu-intiWiî tj-aitjM̂ isî iiviC'aFiiP'iiiisiiljjiiJutiû ^ todrtoto 

"un̂ einai'̂ 'u ^i^ani wa°iW£)niiiviyna£jniiaiwi,TO'3iiyl^u^'alw'Uis^3j 

'iil^vi^fliiiJii3jSaniijJMnivi£jiaymf^MaSii'aij-3flaa^^ 

ilisigTu imin ui^dTuI'uniiain-jpnnui.'S'jJul-j^a-aanpfy STEM •Miiiun'u 

STEM for TVET 5-3P°im'unT3i,'ii3Ĵ "U3jnnn'ini,̂ 3J Wri'uyFiyi'uefajEJ T,mfipmiwi,?iaa'ua^fis;Lla>3M 

jjaiJMyidMwa°i\Ji!jnii?ionTj'uniian?i3nwnfin?iiwa to in-3fliiiJiQ3jSaviiisî °ii.wniiiiijn'u 
•u 

•un-̂ fu/]! fiiej-i?!̂  wa'nwynnim^iJitJanwiijpinimjniiai^iPinw mil 

Veivnoi \.\.'c\z\mt}^?\lmmmmm viiiijdnQvi!JiaEjnniaiwtw-3inEJi)jii,il^nniLl!Juniiae'u?i'i'uni<an 

milii-auiijj fiijjT3fii'Uf=)î 'Ujjnlln?ia'uM uasacnij'umiia'i^Q^n'wnfiiPii.viua to T.^iunTSfi'U'ua'U'uH 

a-3'ui3jf=niuiiijSan'uuaiYia iiKliliiijflQiiJiiijSaaasMiiinniawawvintla-j 
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•uiEJiJCijSiiJj [.mi^M iwt'û 'iJisj'ijjj'in J1'Tunl̂ i'al•û EJVl5pn?l̂ 1aaspmu 

bdrtoio iriata'uaa'uaTPiqnnfifnfinTU'u I^EjSpuwtJiJgijIin'amiiliJiq'iil'^'uiJisiuia! •n.fi.hd'os) 

iiluvian 

mmiii/i'Qimi 

'U'3inpwa^anii'wai'uia-3Rni n1•̂ W•3̂ J'Ll1SJĴ a!m'un'l'3'l̂ f%l̂ Ĵ  'UfinJi-iuasjll'waei'WQ'Mliiil̂ n̂jj 

wiJisiwiai'W'waS 

jĵ viiJ-ss-MSJ m y a a u (ii^) u.wutJgij '̂aiiJmi'U'ss '̂nil ilis '̂nil-jiJiJissjnEu vi.fi. ladrbto uas 

auij'piiiw'uiJflijIiiin'wnniiJis^ni) ilisĵ 'nil'auiJisyna! vi.fi. ladrbki snumat ja TfiauaHS^istiiEJu 

dr.k) nniiJTuiJi-aviana^ii.vifil'uTaSijfw^tn •w.fi.iudrdreii uasvianafmvifil'ulao 

ijculi^ •w.fi.kxsrdrrt iilijvianafiiiJii'uiJi'a v̂ .fi. ladrbk) 

•uiEJiJcysmj LnEJTPl'u uWuviiJisi'BiJ'ii ^iw^eisinj'umiai^i^n'bn 

/n^ivi'ua to l^(^°imunniitlpvtana^imflMay'ua!?iPi ^•^u^tln.Pi.bdTdrb ilKsnau^iEJ ai'uni'in 

mFiI'uIa3?jTU!j"u^ ivifjiaEjmf=i€f=iuî T ?ii'uiQ'^imivia^mEJT iviajnsEja'i^iSn'wii.^y-any uasj 

enini'onmi^an^ iviynaEjai^Q^nwumi viana^itvi^iI'uIaCI'Liailiw vi.̂ i.todrdreTf aasivieina^i 

mfiMa^Tjnj'fipi n.fi.bdrdrd palannaiJfiJiJi-ivisinawil'iJv^iawn'u Ip£)vin?iTuii'ai^°nm'unn'5 

mi'n°ipniu'3i3jSaniifiEii'U'U"3sina'umi ila'ul̂ 'ua-jficn'uiJ'asjna'Ufni uaslWiviPi'na^iimRMfiCi 

vvum^ i?iua^\Jis'B3Jf)fusiaunii3jniii'Bnnniwa'wqiia!ina\jnia-3nni\Jf\j^ 

Tjoi^w v̂ .fi.todrdrGTi uas vian^^imflMaSiiai^w n.pi.tedrdrd Ltl'uviPinâ iiJf'U'iJî  isdrto® 

q°TUTu d eiT^nQ'iJi iSaQuvi ®G<; ̂ enpiu bdrbs) ijli'Milis'Bijlm'M^j'oaiiMana^impMayija!^^ 

vi.?i.k)d:drGTi iias! ManawimflMaSijai^w n.pi.bdrdrd iiltJvianâ i'iJTU'iJi-̂  •n.f\. bdrtob uasHici'ua 

IwiJis^upinjsniiajniia/iiaciiij'un'iiai^i^nwnfinFiivi'ua is ma-H 1)11011 mwau^aliJ 

•UisJSTU '^aHmiiiBmiivnn'HVieina^i uatmii.'iJiej'umy'uviPinawim'i 

iilijviana^il'viiiHeiii-spiiiJuoinm^l'iy \MM mviMi wii.aEj-aviiawia'ul^ 

jĵ ivi'iJis'Hjj ®. I'MU'watJVianafiiivifiMaSiJiu^?! vi.fi.iadrdrtni itltivianaCTiilliiiJî  n.fi. 

todrbkj iiviM dr gi'i'W'iQ'Mn Ra 

®) aT?ni^nivifiMa3T.vlv1n ivijjnaymfiSfiuTU 

la) g n ^ n Q w w f i M a S a T u y u ^ QviejiayivifiSfiî a-anEj 

cn) f^1D1^'M^l,vlflMaSa^anvl1aSn^ iviaifiamfiwfiuvii 

sT) aiiniini.vifil'ulayfnifi'uivifi QvianayivifiSfiimi 

dr) an^iQinmii jEU? QvianatJivifî fiv^siiyn 
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to. i'MUiJaiJVian^«i?i,vifiMaa'ua!^^ "nM.-to&^d iCluviangw'siJfii'Llî  vi.pi. 

©) fninQunmfiMayujJ'wjjiN Qvia'iaEJiviflSfiw.'wi 

to) fniniunnTSTJcy? ivitnaoan^i^n-fcnuvii 

01) fninQuntvifiMaaanvn^u.asTfl'a'unfn^ Qvionaaiai^Q^ntni^H^na 

(fir.m aiJ5ufiwaniii1yt!uasfisut4t!i,aa!ja£fijjijn^nynispiiJi)1ftj{ynw1 

snEJivifll'uIaovilasna'iJgiilin'i's /nflilau^ © i l n n ^ n w todrb® •un^nwti'u?)^ © uas; wilvi to 

l^u^>3^-5Pinjsniiwnni^^Luunii^iii)f)aijf)iiJjnn^a-3'^a-3wani 

wvi'un-ji'uî wa'iJisLS'uwci miiuiJis'iJu^Qy aasiatjalij'MiJix'̂ jjflaisaijniiijnnii'̂ in'iiLria'̂ ijiiai'i 

nmima-3waniiil£)UUfiswapitawiQay?(s;ay'ua^ijn?fnwiis;p^^ mfiLlfJw © ilmi^nw fodto® 

b i u ^ <s)<^ mim isdtos) jj«'wiJisi'«jjlmMt!"Baiiwaniii1ytJuasiwapitawtaelejeiJi?i3j uasWi.gi'ua'l'uvi 

tJisj'BWPiaisniiJjniififiiamij'uniiaî î nwriifli.vifia to ma'ŵ n-aani.M'U'Ba'û al'iJ 

jĵ vi'U'ssj'wu ©. i.'Mu«atJwanniil£)iJtiaswafls;ut!t!iQaEja;iaiJ'«a-3Tjn^nwisimj 

/nflilyti^ © t l m i ^ n w todi^® •un^nwti'uil^ ® uasmiilvi to i-xuiM ®eii aninQ'Wi fia 

©.© Qviyn?ioi,vifiSfn,ivii 

®) aiuni'anmfiMaSEJi'uay^ 

to) an^ni'wnivifiMaaai.lnviiaSn^ 

m) ai'ini'MnmfiMaSin'afi'uivifi 

<sr) an'tnQ-MiivifiMaSi.iiJ'WJj'w 

®.to ivi£)iayivifi0fiijnu 

®) ?n'y^^"a'̂ t,vlflMa!̂ ,vlv^^ 

to) fninQ'wni.vifiMafjEn'ua'u^' 

m ) anini'wnmi'uaj? 

sT) aninQ'Wifiajj'WQma'fsin^) 

®.«n QviEjnayivifiSfii?y^ny 

®) an-ynQ'WimfiMaSaTua'u^' 

to) fn-^nQ'BiivifiMfial'Wv^n 

©.sT ^Yi tnayan^i^nwuvt i 

©) aTuiQinni'jtnai^ 

to) gntni'wnm'j'ucijS 

ffl.dr QvionaiEjmfiSfi'wsJi.ai 

®) fnTjnQ-wnnniijftj? 

to) fntniinivifiMafflvJv^i 

®.b Qvi!jna£)an?i^nyii,?a^ii!J 

®) aiDiQ'anmivia^mai 

to) sn inQ'Mnmf iMaDaTMi iuasTf lwnm^ 

an) fn-yniiJifni'Lift!? 
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an^Q^fi'bH^TUiviflTijTaS'UTiCTniijj (innovative Technology) HiNiasjriTad THAILAND sr.o 

ll'5S!̂ °ntl>a\J'Ll̂ SJJnai Vl.fi. fcacSTbla" 

•uiEJijsyemj \.r\mt\M twt'uviiJisTO'in acnij'umian^i^nwfi'iflkViSa h 

i)nimmini\\iit^vviv\i'^^i\iv\^imimw \mri wii.i.vi'u-^ia-Jwa'i'UQEinniafnijt! ^inuvnj-j 

mivmiMium'3?\^']\iv uasiwa'TuiymiaTun^i-i^ •̂5̂ Ĵ JmaHn̂ 1i'u1vt1•̂ '̂ '̂̂ n'̂ '3l.l)'ulll̂ £̂JR̂ 3̂J 

ilfjufaEJ aoTij'unTsai^iMny'ifnfiiviua to flpnnwqiiCl'uwa^^i'aiviU'TuimiwiOTTaiq! mailQ-uli 

vi'un'MdiyijiMiiIyisMQi^viS'43J£iw^°ni-3^°nuviti-3^i^^^ 5-3i?i'ua«a?i/iiajn'U"umaw"U'aau 

Ifii-anTa^n^mjJTulnniwi.lEJTO'icy "Ipl1-3n 1̂1̂ f?u^J^W1?^1S^^Jn^a-3f)^Ja ?̂̂ 3n1:̂ 1̂ ^•ul,vtf=lIlJby 

•UlWfTJ-aU (Innovative Technology) Hviiawnnd THAILAND sr.o •lJlsq°ntl-3U'Ll'5S3J'ia! IN.fJ. 

todrbto" 

ij?iviiJiis"Mij m'U'aaulfi'a^mii^n'aiviSJTulmiiwi.^En'Mncy "lfi'5-amivisii'uijjn^i^i'unna^fi'u 

an^T^ntfn^TUivifiT'u'EaS'UT'^ifmjj (Innovative Technology) H v ^ i a u n m d THAILAND sr.o 

\J'3Ŝ °ntl>3"U"Uisjijnni vi.fi. teKsrbto" ̂ ^mtia uassjaiiviijnEj'l'Mwa'niiiEinnificnTj'umian^i^nyi 

mfiiviCia fa {i^mtjnn^wnjj^sjmyijnn^Kifiwa^fiKin^ufisnniijIvinivisi^/infifs v«.fi.iB<rtoo uas 

^si.fiau înaTiia'aaan-Jifii^fifpi 

"ssjwatnTssvi b ila^a-u*] 

- niviupnni\Jis;'^3Jfia!sniiijnnief/iiacinij'un'i'5a'i?Q3ny'ifiifii,vitia to 

llallMlJ^d'Mwa°^^J^EJnn161n^m4lJ1sifl^unll^J^yn?ll^ 

laniliK-Munai ©dr.cndr "u. 

('un-3U'ua!n"5 ia?iw°i) 

(t41EJ\JCy5'313J tn^Q^'u) 
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โครงการที่ 1 โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างค่านิยมอาชีวศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
 

2. ลักษณะโครงการ 
              โครงการตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
    โครงการตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. ท่ี (2)  เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ มาตรการที่ (8) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์สถาบันที่ (5)  เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กลยุทธ์ท่ี (1) เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
 การประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี (4) ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
 

4. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประกอบด้วยสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และ
น่าน จ านวน 9 สถานศึกษา ได้มีการเปิดท าการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 ตามนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต ก าลังคนท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีสมรรถนะทางด้านวิชาชีพสูงขึ้นตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน การสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึงนักเรียน
นักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาคราชการและเอกชน รวมถึงเจ้าหน้าท่ีทุกระดับในองค์กร 
องค์กรต้องมีการวางแผนการส่ือสาร เพื่อสร้างให้บุคคลภายนอกได้รู้จักองค์กรมากขึ้น พร้อมท้ังมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้คนในองค์กรมีจิตส านึกเดียวกัน (Onevoice) เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ในภาพรวมของ
องค์กรร่วมกัน องค์กรจ าเป็นต้องมีการวางแผนการส่ือสารท่ีมองไปข้างหน้า กล่าวคือไม่รอให้สงสัย ไม่รอให้
หวาดระแวง ไม่รอให้คนวิ่งมาถาม หรือแม้แต่ไม่รอให้เข้าใจไปเอง 

 ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาการส่ือสารเพื่อการบริการวิชาการและวิชาชีพ จะเป็นการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและเลือกใช้เทคโนโลยีส่ือใหม่ (NEWS MEDIA) ได้อย่าง
เหมาะสม 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  5.1 เพื่อการบริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการและวิชาชีพผ่านส่ือต่าง ๆ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
 5.2 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรภายในองค์กรเอง และองค์กรกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็น
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง.                                                                       

5.3  เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เกิดความเช่ือมั่นในคุณภาพการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี  
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ  สถาบันได้บริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการและวิชาชีพ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 4 จังหวัด 
   1)  .กลุ่ม 
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   2)   สัดส่วนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบัน  
 6.2  เชิงคุณภาพ  
   1)   แบบส ารวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
    

7.   ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output) 
- มีส่ือประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 3 ช่องทาง 

8.   ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome) 
 8.1  ประชาชนมีภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสถาบัน 
 8.2 .ปริมาณผู้เรียน ระดับปริญญาตรี ของสถาบันเพิ่มมากข้ึน. 
9.   ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

1. สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ 9 แห่ง ได้รับการเผยแพร่ข่าวสาร 
2. ผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีมาก 

10.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
ตุลาคม 60 – กันยายน 2561 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร การด าเนินโครงการ 
 9.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางส่ือท่ีสถาบันจัดท า ได้แก่ ป้าย แผ่นพับ วารสาร เว็บไซด์และส่ือสังคม
ออนไลน์ต่างๆ 
 9.2 จัดนิทรรศการ 
 9.3 จัดท าส่ือพิเศษตามโอกาสต่างๆ ได้แก่ ปฏิทิน แฟ้มสัมมนา ของท่ีระลึก 
 9.4 สรุปและประเมินผล 
    เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.50,000.บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน)   
** ท้ังนี้ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
  

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แบบส ารวจความพึงพอใจ,ร้อยละของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และปริมาณผู้เรียน ระดับปริญญาตรี 
ของสถาบัน 

 
 
 
 

- 102 -



 

  

โครงการที่ 2 โครงการปฐมนิเทศและไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

1.ชื่อโครงการ     โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 
2. ลักษณะโครงการ   Flagship   โครงการปกติ 
 

3. ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  1.1 ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  
วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับฝีมือ และให้โอกาสทางการศึกษาส าหรับ
บุคคลท่ัวไป รวมท้ังระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีความรู้ ความสามารถ มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทักษะวิชาชีพและวิชาชีพสนองความต้องการก าลังคนใน
การพัฒนาประเทศสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา 
(พ.ศ. 2552-2561) 
 นโยบายท่ี 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาด 
 2.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้าง/พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษากับ
ภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  กลยุทธ์ที่ 4 : ปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ 
 

4.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เห็น
ความส าคัญของการปรับตัวของนักศึกษาใหม่ท่ีเข้าศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2 ซึ่งต้องมีการปรับตัวในหลายๆ ด้าน หากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับส่ิงต่างๆ  ได้จะท าให้เกิด
ปัญหาท้ังทางด้านสังคมและการเรียน ดังนั้น ทางส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จึงได้จัด
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาใหม่และแนะแนวทางในการปฏิบัติตนในการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เรียนรู้
กฎระเบียบต่างๆ ของนักศึกษาตลอดตนใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาและเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและสถาบัน 
 
 

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 5.1 เพื่อนักศึกษาได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร การให้บริการและสวัสดิการต่างๆ   

5.2  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู 
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6.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       ๓.๑.1 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)  
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 
       3.1.2 คณาจารย์ 6 สถานศึกษา ผู้บริหาร 6 สถานศึกษา เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2561 
      3.1.3 นักศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาและสถานศึกษา 
          ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       ๓.๒.๑ นักศึกษามีความพึงพอใจการด าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
       3.2.2 นักศึกษามีความรัก ความสามัคคีและมีความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพของสถานศึกษา
และสถาบัน   

 

7.  ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (Output) 
 7.1 ด้านปริมาณ    

-นักศึกษาและคณาจารย์ ผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการครบตามเป้าหมาย  
-นักศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาและสถานศึกษา 

 7.2 ด้านคุณภาพ 
  -นักศึกษาใหม่ และคณาจารย์6 สถานศึกษาได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2561  

  -นักศึกษาใหม่ 
8. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ Outcome 
     8.1 ได้รูปแบบการปฏิบัติงาน เช่น การก าหนดแบบฟอร์มด้านการวัดผลการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ท่ีมีความชัดเจน 
     8.2 สถานศึกษาน าแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีมีการจัดท าแบบฟอร์มใหม่หรือมีการแก้ไขใหม่น าไปใช้จริง 
กับสถานศึกษาและเป็นรูปแบบเดียวกัน 
     8.3 การปฏิบัติงานด้านต่างๆ มีการประสานงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
 
9.ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
           ร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมโครงการ  
10. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
          ระหว่างวันท่ี  11 - 12  มิถุนายน  2562 
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11.  วิธีด าเนินการ 
          โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
กิจกรรม วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
และพิธีไหว้คร ู

1.เสนอโครงการเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

ระหว่างวนัท่ี 11-12 
มิถุนายน 2562  
(ก าหนด 2 วัน) 

110,000 

2.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน/ออกค าส่ัง 
3.แจ้งสถานศึกษาในสังกัด
สถาบัน 6 สถานศึกษา 
4.ด าเนินงานโครงการตามวัน
และเวลาท่ีก าหนด 
5.สรุปผลการด าเนินงาน 

 
12.  งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 6.1 ค่าวิทยากร (1,200X3ชม.X2คน)          จ านวนเงิน    7,200   บาท 
 6.2 ค่าท่ีพักวิทยากร (1,200 บาทX2คืนX2คน)         จ านวนเงิน     4,800   บาท 
 6.3 ค่าของท่ีระลึกวิทยากร (500 บาทX2 คน)         จ านวนเงิน     1,000   บาท 
 6.4 ค่าพาหนะวิทยากร (5,000 บาทX2 คน)         จ านวนเงิน     5,000   บาท 

6.5  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาทX400 คนX 1 มื้อ)        จ านวนเงิน   48,000   บาท 
6.6  ค่าอาหารว่าง (35 บาทX 400 คนX 2 มื้อ)                  จ านวนเงิน   28,000   บาท 
6.7  ค่าวัสดุ             จ านวนเงิน   16,000   บาท 
 
             รวมท้ังส้ิน   110,000  บาท 

  ท้ังนี้ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
13.  บทบาทภาคีที่มีส่วนร่วมในโครงการ (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม) 
 13.1 สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  
รวม 6 สถานศึกษา    
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โครงการที่ 3 โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

1.ชื่อโครงการ     โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 
2. ลักษณะโครงการ   Flagship   โครงการปกติ 
 

3. ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  1.1 ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  
วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับฝีมือ และให้โอกาสทางการศึกษาส าหรับ
บุคคลท่ัวไป รวมท้ังระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีความรู้ ความสามารถ มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทักษะวิชาชีพและวิชาชีพสนองความต้องการก าลังคนใน
การพัฒนาประเทศสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา 
(พ.ศ. 2552-2561) 
 นโยบายท่ี 1 มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาด 
 2.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้าง/พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
-ตอบสนองความต้องการการผลิตการพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับ
เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ังเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน      

4.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิ เศษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2             
เห็นความส าคัญของการปรับตัวของนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาเพื่อออกสู่การท างานในสถาน
ประกอบการและยังเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาท่ีจะส าเร็จแต่ละปีการศึกษาในการออกไป
ประกอบอาชีพสู่ตลาดแรงงานนั้น ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้นักศึกษามี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์รู้หน้าท่ีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นผู้ท่ีมีความพร้อมในการ
ท างาน เสริมสร้างความรู้ มุ่งสู่ตลาดแรงงานสามารถออกไปศึกษาต่อ และเข้าสู่ตลาดแรงงานตามสาขาวิชา
ท่ีเรียนมา แต่เนื่องจากยังขาดการช้ีแจงแนะแนวทางท่ีถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษา ท าให้นักศึกษา ขาด
ความมั่นใจในการออก ไปท างานและศึกษาต่อ 
 ดังนั้น ส านักงานพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จึงได้จัดท าโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ท่ีจบปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับนักศึกษา 
 
 
 

5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๒.๑  เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 ๒.๒  เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะศึกษาต่อ  
 ๒.3  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษา  
 2.4 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
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6.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       ๓.๑.1 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)  
นักศึกษาท่ีจบปีการศึกษา 2560 
       3.1.2 คณาจารย์ 6 สถานศึกษา ผู้บริหาร 6 สถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  
ปีการศึกษา 2560 
          ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       ๓.๒.๑ นักศึกษามีความพึงพอใจการด าเนินการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
       3.2.2 นักศึกษามีความรัก ความสามัคคีและมีความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพของสถานศึกษา
และสถาบัน   

 

7.  ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (Output) 
 7.1 ด้านปริมาณ    

-นักศึกษาและคณาจารย์ ผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการครบตามเป้าหมาย  
-นักศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาและสถานศึกษา 

 7.2 ด้านคุณภาพ 
  -นักศึกษา และคณาจารย์6 สถานศึกษาได้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาจบ  
ปีการศึกษา 2560  

   

8. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ Outcome 
     8.1 นักศึกษามีความพึงพอใจการด าเนินการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
 8.2 นักศึกษามีความรัก ความสามัคคีและมีความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพของสถานศึกษาและ
สถาบัน 
9.ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
           ร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมโครงการ  
10. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
          ระหว่างวันท่ี    25   มีนาคม  2561 
 

11.  วิธีด าเนินการ 
          โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
กิจกรรม วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาจบปี
การศึกษา 2560 

1.เสนอโครงการเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

 25 มีนาคม 2561 
(ก าหนด 1 วัน) 

150,000 

2.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน/ออกค าส่ัง 
3.แจ้งสถานศึกษาในสังกัด
สถาบัน 6 สถานศึกษา 
4.ด าเนินงานโครงการตามวัน
และเวลาท่ีก าหนด 
5.สรุปผลการด าเนินงาน 
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12.  งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 6.1 ค่าวิทยากร (1,200X3ชม.X2คน)         จ านวนเงิน      7,200   บาท 
 6.2 ค่าท่ีพักวิทยากร (1,200 บาทX2คืนX2คน)         จ านวนเงิน     4,800   บาท 
 6.3 ค่าของท่ีระลึกวิทยากร (500 บาทX2 คน)         จ านวนเงิน     1,000   บาท 
 6.4 ค่าพาหนะวิทยากร (8,000 บาทX2 คน)         จ านวนเงิน     8,000   บาท 

6.5  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาทX370 คนX 1 มื้อ)        จ านวนเงิน   44,400   บาท 
6.6  ค่าอาหารว่าง (35 บาทX 370 คนX 2 มื้อ)                  จ านวนเงิน   25,900   บาท 
6.7 ค่าตกแต่งสถานท่ี            จ านวนเงิน   30,000  บาท 
6.7  ค่าวัสดุ             จ านวนเงิน   58,700   บาท 
 
             รวมท้ังส้ิน   180,000  บาท 

  ท้ังนี้ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
13.  บทบาทภาคีที่มีส่วนร่วมในโครงการ (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม) 
 13.1 สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  
รวม 6 สถานศึกษา    
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โครงการที่ 4 โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และกิจกรรมจิตอาสา 
 
1.ช่ือโครงการ     โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และกิจกรรมจิตอาสา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ 

3. ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2557-2561 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
  กลยุทธ์ที่ 5 : การพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม 
4.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ต้ังแต่ปีการศึกษา 2556ถึงปัจจุบัน โดยมี
สถานศึกษาในสังกัด 6 สถานศึกษา นั้น ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนเรานั้นล้วนต้องเจอกับส่ิงสกปรก
มากมายท้ังมองเห็นและมองไม่เห็น โดยเฉพาะขยะท่ีเป็นตัวการส าคัญท่ีส่งผลให้เกิดส่ิงสกปรกและเช้ือโรคต่าง 
ๆ ในสถานศึกษาท าให้สถานศึกษาขาดภาพลักษณ์ทีดีของสถานศึกษาและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และ
ช่ือเสียงของสถานศึกษานั้นๆ ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเห็นความส าคัญของปัญหาขยะท่ี
และอาคารสถานท่ีท่ีมีผงฝุ่นสะสมเป็นจ านวนมากนั้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของนักเรียน
นักศึกษาและบุคคลากรในสถานศึกษานั้น ๆ ซึ่งถ้าคุณภาพชีวิตท่ีดีย่อมมีผลต่อการท างานต่อการศึกษาและ
การรับรู้ท่ีดีต่างๆ ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเห็นความส าคัญจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อ
แก้ไขปัญหาขยะ และฝุ่นในอาคารสถานศึกษา และสภาพแวดล้อมท่ี และยังส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมี
จิตส านึกต่อการรักษาความสะอาดของสถานศึกษาสืบต่อไป  
5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 5.1  เพื่อนักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมชาติ ศาสต์ กษัตริย์ 
 5.2  เพื่อปรับปรุง  อาคาร  สถานท่ีของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 5.3  เพื่อตกแต่งบริเวณสถานท่ีภายในสถานศึกษาให้สะอาด  ร่มรื่น สวยงาม 
  5.4 เพื่อให้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 5.5 เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสา 
 5.6 เพื่อปลูกฝังสร้างค่านิยมการรักความสะอาด 
6.  เป้าหมาย 
 6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       6.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมโครงการ 
       6.1.2 คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2 ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
          6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
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       6.2.1 นักศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ชาติ 
ศาสต์ กษัตริย์ 
       6.2.2 ท าให้นักศึกษามีจิตอาสา 
7.  ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (Output) 
 7.1 ด้านปริมาณ    
-ผู้เข้าร่วมประชุมครบตามเป้าหมาย  
 7.2 ด้านคุณภาพ 
  -นักศึกษาระดับปริญญาตรีสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
   -สภาพบริเวณสถานท่ีมีบรรยากาศส่งเสริมให้การเรียนการสอนดีขึ้น  นักเรียน 
นักศึกษามีสุขภาพกายดี  จิตใจร่าเริงแจ่มใส 
8. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ Outcome 
 8.1  เพื่อนักศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ชาติ 
ศาสต์ กษัตริย์ 
 8.2 เพื่อให้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 8.3 เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสา 
 8.4  อาคารสถานท่ี  สะอาด  สวยงาม 
 8.5  สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาสะอาด 
 8.6  สามารถให้บริการด้านอาคาร  สถานท่ีแก่นักเรียน นักศึกษาอย่างดีและท่ัวถึง 
9.ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
      ร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมประชุม  
10. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
       เดือน พฤษภาคม 2561  ก าหนด 1 วัน 
11.  งบประมาณในการด าเนินโครงการ 50,000 บาท 
** ท้ังนี้ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
12.  บทบาทภาคีท่ีมีส่วนร่วมในโครงการ (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม) 
 12.1 สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  
รวม 6 สถานศึกษา 
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โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานตามภารกิจของสถาบัน Organization 
Development (OD) 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
 

2. ลักษณะโครงการ 
    โครงการตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
    โครงการตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. ท่ี  (4)  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ มาตรการท่ี (10) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์สถาบันท่ี (1)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กลยุทธ์ท่ี (3) ส่งเสริมการจัดการ
อาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 การประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี (5) ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
 

4. หลักการและเหตุผล 
   การบริหารการเปล่ียนแปลงจะประสบความส าเร็จได้ต้องรวมถึง  การพัฒนาองค์กร (OD) ด้วย     
การท าแผนเพื่อใช้ด าเนินการเปล่ียนแปลงองค์กรให้เกิดความมีประสิทธิภาพ จะเห็นว่ากระบวนทัศน์ของการ
พัฒนาองค์กร คือการให้ความส าคัญต่อคุณค่าของมนุษย์และความก้าวหน้าขององค์กรควบคู่กันไป เน้นความ
ร่วมมือและกระบวนการมีส่วนร่วม การเรียนรู้และความเข้าใจในกรอบความคิด และหลักการของ OD ย่อมจะ
ช่วยให้ผู้บริหาร และพนักงานสามารถปฏิบัติงานท่ีตนได้รับมอบหมายด้วยความเข้าใจ และสามารถสร้างการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีการพัฒนาการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
 

5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1  เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร 
 5.2  เพื่อก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน 
  5.3  เพื่อปรังปรุงให้การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร 
ก าหนดตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน และปรังปรุงให้การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 6.2  เชิงคุณภาพ  
   1)  ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว มีความเข้าใจในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กร  
    2)  ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว สามารถก าหนดตัวช้ีวัดในการ
ปฏิบัติงานได้  
   3)  ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว สามารถวิเคราะห์ปัญหาใน
การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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7.  เนื้อหา 
 7.1  แนวคิดการบริหารแบบ Balanced Scorecard (BSC) 
  7.2  การก าหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน 
 7.3  การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 
 
 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 

 8.1 ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา 

วิธีการด าเนินการ 
พ.ศ.2562 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. ขออนุมัติโครงการ      
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน      
3. ด าเนินตามโครงการ      
4. สรุปและประเมินผล      

 
 8.3  สถานท่ี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  2 
  

9. งบประมาณ/ทรัพยากร การด าเนินโครงการ 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  50,000  บาท  
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว มีความเข้าใจในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กร สามารถก าหนดตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงานได้ และพัฒนางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ร้อยละ 
100 
 10.2 ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว มีการพัฒนาด้านการปฏิบัติงาน 
ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นสามารถท างานเป็นทีมได้ 
  10.3 ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว มีพลังในการท างานอย่างมี
ความสุข มีทัศนคติท่ีดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน  หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมท้ังมีความ
สามัคคีในองค์กร 
 

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลโครงการด้วยแบบส ารวจความพึงพอใจ 
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โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 งานอาคารสถานท่ี 
 ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

2. ระยะเวลาด าเนินการ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 

3. สถานที่ด าเนินการ ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

4. หลักการและเหตุผล 
สภาพปัจจุบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (ต้ังอยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคพะเยา) มีโครงสร้าง

การบริหารงาน ดังนี้ รองผู้อ านวยการสถาบัน 2 ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน 1 ต าแหน่ง ส านักงาน 4 
ส านัก 1 ศูนย์ ซึ่งสถาบันจ าเป็นต้องจัดเตรียมส านักงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากร และส่ิง
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ท่ีติดต่อราชการในพื้นท่ีรับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยสถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน จ านวน 9 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ และ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน 

ดังนั้นสถาบันจึงจัดท าโครงการพัฒนาส านักงานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เพื่อรองรับ
บุคลากรท่ีมาปฏิบัติงานและผู้ติดต่อราชการให้มีความเหมาะสมต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับพัฒนาและปรับปรุงส านักงานต่างๆของสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ 2 
7. เป้าหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ  
     จ านวนครั้ง จ านวนงบประมาณ ท่ีใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงส านักงานต่างๆของสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
7.2 เชิงคุณภาพ 
      ส านักงานต่างๆของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้อยู่ในสภาพ

ท่ีพร้อมอ านวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดต่อราชการอย่างเหมาะสม 
8.   ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output) 
 - มีการปรับปรุงอาคารส านักงาน ส าหรับรองรับผู้มาติดต่อราชการ ได้อย่างสะดวกและเป็นภาพลักษณ์ท่ีดี 
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9.   ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome) 
 9.1  สถาบันฯมีภาพลักษณ์ท่ีดีต่อประชาชน 
 9.2 .ปริมาณผู้เรียน ระดับปริญญาตรี ของสถาบันเพิ่มมากข้ึน. 
10.   ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 10.1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีภาพลักษณ์ท่ีดี 
 10.2 ผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีมาก 
11.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 สิงหาคม – กันยายน 2561 
12. งบประมาณ/ทรัพยากร การด าเนินโครงการ 
    วัสดุในการปรับปรุงอาคารสถานท่ีเป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน. 100,000  .บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน)   
  - วัสดุส าหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ในส านักงานสถาบันฯ 
  - วัสดุห้องประชุมสถาบันฯ 
  - วัสดุห้องน้ า 
** ท้ังนี้ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
13. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แบบส ารวจความพึงพอใจ 
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โครงการที่ 7 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการ 
 

ชื่อโครงการ      อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการ 
                   

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานหลักสูตร  อาชีวศึกษาบัณฑิต 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  มาตรา 55  ครูฝึกในสถานประกอบการตาม
มาตรา ๕๒ และมาตรา 53  ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ (1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาการศึกษาด้านอาชีพ  (2) เป็นผู้ช านาญการด้าน
อาชีพโดยส าเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  หรือมาตรฐานอื่นตามท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  (3) 
เป็นผู้เช่ียวชาญด้านอาชีพเฉพาะสาขาซึ่งส าเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพนั้นไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือส าเร็จการศึกษาวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงท่ีมีประสบการณ์มรสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่าสามปี  หรือผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมีประสบการณ์ในการท างานในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่า
ห้าปี  (4) เป็นผู้มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในอาชีพเฉพาะสาขา  มีผลงานเป็นท่ียอมรับ
ในสังคมและท้องถิ่น  และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้  หลักเกณฑ์ในการแต่งต้ัง  การทดสอบ  การ
ฝึกอบรม  และการออกใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์การแต่งต้ัง  การทดสอบ  การฝึกอบรม  และการออกใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถาน
ประกอบการ  ข้อ 2  ผู้ใดประสงค์จะเป็นครูฝึกต้องผ่านการทดสอบประเมินความรู้เพื่อเป็นครูฝึกใน
สถานประกอบการไม่น้อยกว่าสามสิบช่ัวโมง  เว้นแต่มีประสบการณ์สอนในสถานประกอบการท่ี
ร่วมมือกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน 
 ดังนั้นเพื่อให้ครูฝึกในสถานประกอบการได้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรา 55 ในพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  และตรงตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์การแต่งต้ัง  การทดสอบ  การฝึกอบรม  และการออกใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถาน
ประกอบการ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท า
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการนี้ 
  

๒.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพื่อให้ครูฝึกรู้บทบาท หน้าท่ี ในการเป็นครูฝึกของสถานประกอบการ  
 2.2 เพื่อพัฒนาครูฝึก ให้มีความรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       ครูฝึกในสถานประกอบการท่ีได้จัดท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
ระดับปริญญาตรีของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ จ านวน ๑2๐ คน  
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 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ครูฝึกในสถานประกอบการท่ีได้จัดท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ
ปริญญาตรีของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีและมีความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 

4. ระยะเวลาด าเนินการ    สิงหาคม 2562 
 
5.  สถานที่ด าเนินการ  ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
  

 6.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
 6.2  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6.4  ส่งแบบส ารวจการเข้ารับการอบรม 
 ๖.๕  ประสานงานวิทยากร 
 ๖.๖  แจ้งก าหนดการแก่ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 

๖.๗  ด าเนินงานตามก าหนดการ 
 6.๘  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
7.  งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 งบด าเนินการ  จ านวน  300,0๐๐  บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูฝึกในสถานประกอบการท่ีได้จัดท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ
ปริญญาตรีของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีและมีความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี 
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โครงการที่ 8 08 โครงการจัดท าแผนปฏิบัั บิรากการ ฏรจจ าฏงงัฏรจาา  .ศ.ศ 563  
 

1ศ กื่อัุคคล/หป่วยงาปรัันบดกอั 
 ส ำนักพัฒนำยุทธศำสตร์และควำมร่วมมืออำชีวศึกษำ 
 

5ศ ลักษ จโครงการ 
              โครงกำรตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 
    โครงกำรตำมภำระงำนท่ีได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ 
 

 ศ ควาาสอดคล้อง/เกื่อาโยง/ภายใิ้ ยุทธ.าสิร์ ปโยัาย จุดเป้ป แผลจาาิรการ 
 ยุทธศำสตร์ สอศ. ท่ี (4)  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร มำตรกำรที่ (8) พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำร 
 ยุทธศำสตร์สถำบันที่ (1)  กำรปฏิรูป/พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร กลยุทธ์ที่ (11) ส่งเสริม
ระบบกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับหลักกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 กำรประกันคุณภำพ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จท่ี (1) ระดับกำรปฏิบัติในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

4ศ หลักการแผลจเหิุนล 
 ด้วยสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีควำมจ ำเป็นต้องปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลผลิต ให้เป็นไปตำมบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และ
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา นั้น 

 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 จึงจ ำเป็นต้องมีกำรทบทวนและพัฒนำแผนยุทธศำสตร์สถำบัน 
โดยด ำเนินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

6ศ  วัิถุฏรจสงค์โครงการ 
  5.1 เพื่อวำงกรอบนโยบำยบริหำรและจัดกำรกระบวนกำร ท้ังด้ำนกำรวิเครำะห์ จัดท ำ ปรับปรุงและ
ประเมินผลแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำร   
 5.2 เพื่อระดมควำมคิดและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรก ำหนดนโยบำย ส่งเสริม
ระบบธรรมำภิบำลภำยในองค์กร  

5.3  เพื่อให้ได้แผนยุทธศำสตร์สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 ท่ีสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบันและนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

5.4  เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติรำชกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 ท่ีส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดสถำบัน ตำมแผนยุทธศำสตร์สถำบัน 
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3ศ ิัวกี้วัดควาาส าเร็จ/เฏ้าหาาย 

ตัวชี้วัด (ปริมำณ/คุณภำพ) ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
3ศ1  เกบงฏรบาา    
       1) จ ำนวนยุทธศำสตร์สถำบัน 
 
       2) จ ำนวนกลยุทธ์ 
 
3ศ5  เกบงคุ ภา.  
       1)  ควำมคิดเห็นท่ีมีต่อแผนยุทธศำสตร์สถำบัน
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ   

3ศ1  เกบงฏรบาา    
       1) โครงกำรสถำบัน ครอบคลุมตำมนโยบำย
ประกันคุณภำพ 
       2) แผนปฏิบัติรำชกำรสถำบันและสถำนศึกษำ
ในสังกัดสถำบัน มีตัวชี้วัดครอบคลุมตำมแผน
ยุทธศำสตร์สถำบัน 
3ศ5  เกบงคุ ภา.  
       ควำมคิดเห็นท่ีมีต่อแผนยุทธศำสตร์สถำบัน อยู่
ในระดับมำก 

   
 

7ศ กบจกรรา/รจยจเวลา/สถาปที่   สถาััปการอากีว.ึกษาภาคเหปือ 5 
 
   

8ศ   นลนลบิของแผนปงาป/โครงการ (output) 
 8.1  สถำบันมีแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ท่ีสำมำรถส่งเสริมสนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำในสังกัดได้อย่ำงมีคุณภำพ และตำมนโยบำยกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 8.2 .สถำนศึกษำในสังกัดสถำบันมีแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 และมีคุณภำพตำมนโยบำยประกันคุณภำพ 
9ศ   นลลั.ธ์ของแผนปงาป/โครงการ (outcome) 
 - กำรบริหำรรำชกำรของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
10ศ   ดักปีกี้วัดควาาส าเร็จ (KPIs) 
 10.1 สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีกำรบริหำรรำชกำรท่ีดี ตรวจสอบได้ 
 10.2 ผลกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีมำก 
11ศ  รจยจเวลาด าเปบปโครงการ 
 ตุลำคม 2560 – พฤศจิกำยน 2560 
15ศ  งัฏรจาา ทั้งสบ้ป 20,000 ัาท ( สองหา่ืปัาทถ้วป)   
 12.1 ค่ำตอบแทนท่ีปรึกษำ  ( 600 บำท x 6 ช่ัวโมง )  จ านวนเงิน 3,600 บำท 
 12.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน (14 คน x คนละ 120 บำท x 2 มื้อ)  จ านวนเงิน 3,360 บำท 
 12.3 ค่ำอำหำรว่ำง (14 คน x คนละ 35 บำท x 4 มื้อ)  จ านวนเงิน 1,960 บำท 
 12.4 ค่ำจัดท ำเอกสำร      จ านวนเงิน 11,080 บำท 
        รวมเป็นเงิน 20,000 บำท 
** ท้ังนี้ถัวเฉล่ียจ่ำยทุกรำยกำรตำมท่ีจ่ำยจริง 
 
 
 

1 ศ การ บิดิาาแผลจฏรจเาบปนลโครงการ 
 13.1 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 
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โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่สนับสนนุการบริหารจัดการสถาบัน 
 

1. ชื่อโครงการ 
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
2. ลักษณะโครงการ  Flagship    โครงการปกติ 
3. ความสอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ 
 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3.2 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ .ศ . 2560 – 2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
 3.3 ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2560 
– พ.ศ.2564 ) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาให้ก้าวสู่การเป็น
องค์กรยุคใหม่ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง และพัฒนาระบบงานบริหารและงาน
บริการให้เข้าสู่ดิจิทัล และ One Stop Service 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
4. หลักการและเหตุผล 

ด้วย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้เล็งเห็นความส าคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งนับว่า
มีความส าคัญในการบริหารหน่วยงานราชการในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และการบริหารจัดการให้บรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นั้น ผู้บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีต้องการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ จะต้องใช้ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีระบบงานบริหารท่ีไม่ซ้ าซ้อนเข้าถึง
ได้จากแหล่งบริการสารสนเทศแหล่งเดียว (One Stop Service) สามารถน าข้อมูลระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ 
มาใช้ในการจัดเก็บ เผยแพร่ เและเป็นข้อมูลส าหรับการบริหารราชการท่ีเกี่ยวข้องระหว่างกลุ่มงาน ส านัก และ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง นั้น 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จึงได้พัฒนาระบบจากซอฟแวร์ประยุกต์ที่มีให้ใช้งานอย่าง
แพร่หลายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น Google Application อันจะก่อให้เกิดการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถาบันฯ ให้มีความทันสมัย ถูกต้อง สะดวกแก่ผู้ใช้งานในส านักงานซึ่งมีความคุ้นเคยกับการใช้งาน     
และข้อมูลมีสถานะออนไลน์เป็นปัจจุบัน เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก และเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์ 

1. เพื ่อให้ข้อมูลในกลุ่มงานต่าง ๆ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  อยู ่ในรูปแบบ
สารสนเทศ สามารถเรียกใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ ที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าเข้าและใช้งาน
ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อลดการใช้งานทรัพยากร 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

(Smart Office) จ านวน 19 คน ได้แก่ 
  - ผู้บริหาร 4 คน (ผอ.สถาบันฯ, รอง ผอ.สถาบันฯ 2 คน, ผู้ช่วย ผอ.สถาบันฯ) 
  - ผู้อ านวยการส านัก 5 คน พนักงานราชการ 6 คน พนักงานจ้างเหมาบริการ 4 คน 
 6.1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมุลสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

จ านวน 40 คน ได้แก่ 
  - ผู้บริหารในสถาบัน 7 คน พนักงานราชการ 6 คน 
  - เจ้าหน้าท่ีสถานศึกษา 9 แห่ง ๆ ละ 3 คน เป็นจ านวน 27 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 ข้อมูลในกลุ่มงานต่าง ๆ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 อยู่ในรูปแบบ

สารสนเทศ สามารถเรียกใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 
 6.2.2 บุคลากรสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ ท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถน าเข้าและใช้งาน

ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.2.3 สามารถประหยัดทรัพยากร 

7. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output) 
- มีระบบสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จ านวน 3 ระบบ 

8. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome) 
- ข้อมูลสารสนเทศของส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สามารถเข้าถึงได้สะดวก       

ข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นปจัจุบัน และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 - บุคลากรในสังกัดสถาบันฯ สามารถใช้สารสนเทศร่วมกันในเครือข่ายสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

1. ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มงานในส านักงานสถาบันที่ใช้งานระบบ Smart Office ร่วมกัน 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดี 

10. ระยะเวลาด าเนินโครงการ มกราคม 2562 

- 120 -



 
11.  วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (Smart Office) 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบควบคุมงบประมาณ (e-budget) 
12. วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 30,000 บาท 
 - ถัวจ่ายตามจริงทุกรายการ 
13.  บทบาทภาคีที่มีส่วนร่วมในโครงการ (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม) 
 - กลุ่มงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
 - สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
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โครงการที่ 10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารทางวิชาการ 
 

1.ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารทางวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการปกติ 
3. ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
      ยุทธศาสตร์ สอศ. ท่ี  (1)  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน   มาตรการท่ี ( 2 )สร้างผู้เรียนให้คุณภาพ   
มาตรฐาน  พันธกิจท่ี (21) วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พันธกิจท่ี (22) 
เสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่                                          
 ยุทธศาสตร์สถาบันที่ ( 2 ) การสร้าง/พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ                             
          กลยุทธ์ที่ ( 5 ) สร้างเครือข่ายคุณธรรมเช่ือมโยงความร่วมมือท่ีเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน   
          การประกันคุณภาพ ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 21  ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการพัฒนาและ
น ามาใช้ประโยชน์  และ 22 ร้อยละของผลงานการวิจัย และงานสร้างสรรค์ท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่                                                                                                                   
4. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร มีความจ าเป็นยิ่งต่อองค์กร ภาคเอกชนทุกองค์กรได้ตระหนักถึงการ
พัฒนาบุคลากร และส่งผลต่อความส าเร็จหรือเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ การเขียนบทความวิชาการและ
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการเพื่อกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพของ อาจารย์ บุคลากร พนักงาน
ราชการสายวิชาการ สายสนับสนุนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในด้านการเขียนบทวิชาการและให้เกิดการ
แลกเปล่ียนความรู้ร่วมกัน การเขียนรายงานวิจัยและบทวามทางวิชาการ จัดขั้นตอนส าคัญของการด าเนินการ
จากผลงานทางวิชาการ  เพื่อเล่ือนวิทยฐานะและการประเมินคุณภาพของหลักสูตร  เพื่อเสนอข้อเท็จจริงหรือ
ความรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ เรื่องราวท่ีน ามาเขียนเป็นรายงานหรือบทความต้อองเป็น
ข้อเท็จจริง หรือความรู้อันเกิดจากการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีค้นคว้าท่ีเป็นระบบ มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ มี
การประมวลความคิดอย่างมีระบบระเบียบ มีการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเขียนท่ีชัดเจนสละสลวย สามารถ
ส่ือความรู้ความเข้าใจกับผู้อ่านได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียนรายงานหรือบทความนั้น การฝึกอบรมการ
เขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์  จึงเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักวิจัยและนักวิชาการท่ัวไป เพื่อให้สามารถน าเสนอผลงานศึกษาค้นคว้าวิจัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสเผยแพร่ผลงานให้เป็นท่ียอมรับของหน่อยงานและสาธารณชนอย่าง
กว้างขวางต่อไป 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความทาง
วิชาการและบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์  เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับการเขียนผลงานวิชาการไปสู่อาจารย์
และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ใ ช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความวิ จัย /บทความวิชาการเพื่อ ตีพิมพ์ 
5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
ประเภทต่างๆ และสามารถสรุปข้อมูลส าคัญท่ีได้จากโครงการวิจัย และสามารถน ามาเสนอได้ครบและเรียบ
เรียงได้อย่างถูกต้องต้องเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการและแนวทางการส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ 
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปล่ียนความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในรายงานวิจัย และบทความทางวิชาการ 
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6. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ครู – อาจารย์ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถเขียนบทความวิชาการได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม 

2. ครู – อาจารย์จากสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จ านวน สาขาวิชาละ 3 คน 
3. ครู – อาจารย์จากสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ จ านวนสถานศึกษาละ 2 คน   

 เชิงคุณภาพ 
4. บทความทางวิชาการผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยร้อยละ 50 ของผู้เข้ารับการอบรม 

7. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output) 
7.1  ด้านปริมาณ  ผู้ประชุมและด าเนินการ  คณะกรรมการปฏิบัติการครบตามเป้าหมาย 

          7.2  ด้านคุณภาพ   
          1. ครู – อาจารย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถเขียนบทความวิชาการได้ 
        2. บทความทางวิชาการผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยร้อยละ 50 
8. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome) 

1. ครู – อาจารย์ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถเขียนบทความวิชาการได้  
2. บทความทางวิชาการผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถเผยแพร่และได้รับการตีพิมพ์ใน 

วารสารทางวิชาการ  
9. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

1. ครู – อาจารย์ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถเขียนบทความวิชาการได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม 
 เชิงคุณภาพ 

2. บทความทางวิชาการผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยร้อยละ 50 ของผู้เข้ารับการอบรม 
10. ระยะเวลา  
 ระยะเวลา 3 วัน  ระหว่างวันท่ี 1 – 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารสถาบัน                   
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
11. วิธีด าเนินงาน 

รูปแบบการฝึกอบรม  บรรยายเชิงปฏิบัติการ  
กลุ่มเป้าหมาย    อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาละ 3 คน ท้ังหมด  54 คน  
   อาจารย์จากสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ จ านวน 

สถานศึกษาละ 2 คน  ท้ังหมด 40 คน  
หัวข้อในการฝึกอบรม  

 1. รูปแบบและแนวทางการเขียนรายงานวิจัย 
 2. แนวทางการจัดท าเอกสารวิจัยส่วนบุคคล 
 3. วิธีการเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 4 การฝึกภาคปฏิบัติการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย  
 5. ฝึกปฏิบัติ และ น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 

วิทยากร  
1. รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 
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2. รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 
3. ดร.พินิจ เนื่องภิรมย ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 
4. ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 

 
5. ดร.บรรจง ไชยรินค า   มหาวิทยาลัยพะเยา 
6. ดร.โสภา อ านวยรัตน์   มหาวิทยาลัยพะเยา 
7. ดร.น้ าฝน  กันมา   มหาวิทยาลัยพะเยา 
8. ผศ.ดร.เสริมสุข บัวเจริญ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
*หมายเหตุ วิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

12. งบประมาณ 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทความทางวิชาการ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร (800บาท x 6ชม.x8คนx3วัน)   เป็นเงิน  89,600   บาท 
2. ค่าพาหนะวิทยากร      เป็นเงิน  10,000   บาท 
3. ค่าท่ีพักวิทยากร (800บาทx3คืนx5คน)   เป็นเงิน  12,000   บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน (90คน x 120บาทx3มื้อ)   เป็นเงิน  32,400   บาท 
5. ค่าอาหารว่าง (90คนx35บาทx6มื้อ)    เป็นเงิน  18,900   บาท 
6. ค่าวัสดุและเอกสารการประชุม     เป็นเงิน  10,000    บาท 

                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 172,900   บาท 
** ท้ังนี้ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเขียนบทความทางวิชาการ 

  1.  ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200บาท x 6ชม.)   เป็นเงิน  7,200  บาท 
 2.  ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร (600บาท x 4ชม. X 2คน)   เป็นเงิน  4,800  บาท 
 3.  ค่าอาหารกลางวัน (70คน x 120บาท x 2มื้อ)   เป็นเงิน  16,800 บาท 
 4.  ค่าอาหารว่าง (35บาท x 70คน x 4มื้อ)   เป็นเงิน  9,800  บาท 
 5.  ค่าท่ีพักวิทยากร (800บาท x 3คน x 2คืน)   เป็นเงิน  4,800  บาท  
 6.  ค่าพาหนะวิทยากร       เป็นเงิน  5,000  บาท 
 7.  ค่าจัดท าเอกสารการประชุม     เป็นเงิน  1,600   บาท 
              รวมเป็นเงิน 50,000 บาท  
 ** ท้ังนี้ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

กิจกรรมที่ 3 การจัดท ารูปเล่มบทความทางวิชาการ    
1.  ค่าจัดท ารูปเล่มบทความ (70 เล่ม x 300 บาท)   เป็นเงิน 21,000 บาท 
     - สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  จ านวน 9 แห่ง แห่งละ 2 เล่ม 
     - สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ      จ านวน 23 แห่ง แห่งละ 2 เล่ม 
     - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา จ านวน 4 เล่ม 
 

งบประมาณการด าเนินงานทั้ง 3 กิจกรรม                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   243,900 บาท 
      (สองแสนส่ีหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครู อาจารย์สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการเขียน 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการประเภทต่างๆ และสามารถสรุปข้อมูลส าคัญท่ีได้จากโครงการวิจัย      
และสามารถน ามาเสนอได้ครบและเรียบเรียงได้อย่างถูกต้องต้องเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2. ครู อาจารย์สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีผลงานทางวิชาการหรือบทความ 
วิจัย อย่างน้อยคนละ 1 เรื่องเพื่อตีพิมพ์สู่สาธารณชน 
 
14. บทบาทภาคีที่มีส่วนร่วมในโครงการ (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม) 
 1 สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  จ านวน 9 แห่ง 
 2 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ      จ านวน 23 แห่ง 
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โครงการที่ 11 โครงการการประกวดและแสดงผลงานทางวิชาการ  
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา                                          . 
2. ลักษณะโครงการ 
    โครงการตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
    โครงการตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. ท่ี  (1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที่ ( 1 ) ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
และมาตรการที่ 2 สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
 ยุทธศาสตร์สถาบันที่ ( 1  ) การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่ ( 10)  
ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง                                 . 
 การประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี ( ) 13  .ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพ การศึกษา (14)  ระดับการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน                                     .  
4. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้จัด
การศึกษาครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ 
และจังหวัดน่าน โดยมีสถานศึกษาในสังกัดดังนี้ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา    
ภิเษกเชียงราย 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 4. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พะเยา 6.วิทยาลัยเทคนิคแพร่  7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 8.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่            
และ 9. วิทยาลัยเทคนิคน่าน  ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ได้ก าหนดรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ให้ผู้เรียนทุกคนจะต้องได้เรียน ซึ่งการเรียนในรายวิชานี้ผู้เรียนจะต้องจัดท าโครงการ หรือโครงงานท่ีเป็นผลมา
จากการน าเอาความรู้ท่ีได้ศึกษามาสร้างนวัตกรรม หรือวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษา 

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานท่ีได้จัดท าเผยแพร่ สู่
สาธารณะชน หรือเผยแพร่ผลงานสู่การน าไปใช้งานได้อย่างแท้จริง ส านักอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จึงได้จัดท าโครงการ “การประกวดและแสดงผลงานทางวิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต” นี้ขึ้น   
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 

5.1  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษา ได้สร้างผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ หรือ
งานสร้างสรรค์  

5.2  เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานท่ีได้จัดท าเผยแพร่สู่สาธารณะชน หรือ
เผยแพร่ผลงานสู่การน าไปใช้งานได้อย่างแท้จริง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
จ านวน 100 คน  
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 6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     คณาจารย์และนักศึกษามีผลงานทางวิชาการ  งานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ และได้

เผยแพร่ผลงานท่ีจัดท าเผยแพร่สู่สาธารณะชน หรือเผยแพร่ผลงานสู่  การน าไปใช้งานได้อย่างแท้จริง 
 

7.  วิธีด าเนินการ 
 7.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
 7.2  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 7.4  ด าเนินงานตามก าหนดการ 
 7.5  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
8.  สถานที่ด าเนินโครงการ 

ณ  ห้องประชุมอาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร การด าเนินโครงการ 
     8.1  ค่าตอบแทนกรรมการ  (800 x 6 ชม. x 12 คน) จ านวนเงิน 57,600 บาท 
  8.2  ค่าพาหนะกรรมการ      จ านวนเงิน   15,000 บาท 

9.3  ค่าท่ีพักกรรมการ (800 บาท x 12 คน x 1 คืน)        จ านวนเงิน     9,600  บาท 
9.4  ค่าวัสดุและโล่รางวัล                        จ านวนเงิน    20,000  บาท 
9.5  ค่าตกแต่งสถานท่ีห้องประชุม    จ านวนเงิน   5,000  บาท 
9.6  ค่าอาหารกลางวัน (120 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) จ านวนเงิน 14,400  บาท 
9.10 ค่าอาหารว่าง (120 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ)  จ านวนเงิน   8,400  บาท 

                              รวมทั้งสิ้น  130,000  บาท 
                        (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

*ทุกรายการถัวเฉล่ียจ่ายตามจริง 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1  คณาจารย์และนักศึกษา  น าเอาความรู้ท่ีได้ศึกษามาสร้างนวัตกรรม หรือวิธีการแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดขึ้นจากการ  ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
10.2  คณาจารย์และนักศึกษาผู้เรียนได้เผยแพร่ผลงานท่ีได้จัดท าเผยแพร่สู่สาธารณะชน  
 

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลโครงการด้วยแบบส ารวจความพึงพอใจ 
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โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีทักษะและสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีทักษะและสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มความร่วมมือและการจัดการอาชีวศึกษา 
    ส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา 
 

3. ลักษณะโครงการ  Flagship    โครงการปกติ 
 

4. ความสอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ 
 4.1 แผนยุทธศาสตร์อาชีวศึกษา 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ    
ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 4.2 แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 
   กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการจัดการเรียนรู้ สู่ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
   กลยุทธ์ ท่ี 3 สนับสนุนการผลิตก าลังคนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ให้มี
ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
 

5. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ      
มีนโยบายยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program) เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาท่ีได้รับมอบหมายตามนโยบาย ร่วมด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน มีครูวิชาชีพท่ีน าทักษะภาษาอังกฤษมาประยุกต์จัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
ได้รับมอบหมายให้พัฒนาครูวิชาชีพในสถาบันการอาชีวศึกษากลุ่มภาคเหนือ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย และ Victorian 
Government Trade & Investment - South East Asia ประเทศออสเตรเลีย นั้น 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมจะให้การสนับสนุนการยกระดับการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษให้กับครูวิชาชีพขึ้น 
 

6. วัตถุประสงค์ 
  6.1 เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
  6.2 เพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน  

- 128 -



 

7. เป้าหมาย 
  7.1 เชิงปริมาณ  
            - ครูวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ ภาคเหนือ 1 - 4 จ านวน 20 – 25 คน 
  7.2 เชิงคุณภาพ 
             - ครูวิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษและเทคนิควิธีการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน 
 

8.   ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output) 
  8.1 ครูวิชาชีพท่ีเข้าร่วมโครงการ สามารถน าทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษและเทคนิควิธีการ
สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

9. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome) 
  9.1 ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ 
  9 .2 ครูวิชาชีพในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

10. งบประมาณ/ทรัพยากร งบประมาณท้ังส้ิน.70,000.บาท ( เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)   
  ** ท้ังนี้ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
 
11. ระยะเวลาด าเนินการ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2562  

12. สถานที่ด าเนินการ พื้นท่ีในจังหวัดพะเยา 
 

13. บทบาทภาคีที่มีส่วนร่วมในโครงการ (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม) 
  13.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  13.2 สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจ าประเทศไทย 
  13.3 Victorian Government Trade & Investment - South East Asia ประเทศออสเตรเลีย 
  13.4 สถาบันการอาชีวศึกษาออสเตรเลีย TAFE 
  13.4 สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 - 4  
 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  14.1 แบบส ารวจความพึงพอใจ 
  14.2 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการอบรม 
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โครงการที่ 13 โครงการการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
 
1. ชื่อโครงการ   การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
                   
2. ลักษณะโครงการ       โครงการปกติ 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ สอศ. ท่ี  1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที่  1  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 

และมาตรการที่ 2 สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์สถาบันที่  2 การสร้าง/พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กลยุทธ์ท่ี 2 จัดให้มีการ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลาย 
 การประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 13 ระดับการปฏิบัติในการตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา                   . 
 
4.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้
ความส าคัญต่อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ตามท่ีก าหนดไว้ใน มาตรา ๖ “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม          
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” มาตรา ๒๒ “การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน
ส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ” มาตรา ๒๔“กระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ
ดังนี้ (๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา (๓) ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนจากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  
รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (๕) ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนรู้และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ผู้สอน
และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ (๖) จัดการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ” มาตรา ๓๐ “ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา” ประกอบกับ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖ 
“การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับ
เทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมท้ังเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับ
การศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพใน
ลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระ” 
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จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ดังกล่าวท่ีให้ความส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองตามบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบายการจัดการศึกษา การ
นิเทศการศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถจัดกิจกรรมและ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนใหไ้ด้มาตรฐานตามหลักสูตร  
  
5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1  เพื่อนิเทศการสอนของอาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรี 
 4.2  เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน
และของสถานศึกษาท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 
 
6.  เป้าหมาย 
 6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ ได้รับการนิเทศการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       - สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีมีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน  การ
บริหารจัดการ ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ และด้านอาคารสถานท่ี ท่ีเพียงพอและสอดคล้อง กับ
การจัดการเรียนการสอนในสาขาท่ีเปิดสอน 
       - ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

7. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)   
สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีมีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน  การบริหาร

จัดการ ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ และด้านอาคารสถานท่ี ท่ีเพียงพอและสอดคล้อง กับการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาท่ีเปิดสอน 

8. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome)  
 สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ผ่าน

เกณฑ์การประเมินของการประกนัคุณภาพของสถาบันฯ  

9. ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs 
ผลการประเมินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีผลคะแนนการประเมินอยู่ในระดับดี 
 
10.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  พฤษภาคม 2562 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
 
11.  วิธีด าเนินการ 
 11.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
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 11.2  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 11.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน (จัดท าเอกสาร,เตรียมเครื่องมือการนิเทศ, จัดท าปฏิทิน
งาน, มอบหมายหน้าท่ี) 
 11.4  แจ้งสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน เตรียมเข้ารับการนิเทศ 
 11.5  ด าเนินการนิเทศตามก าหนดการ 
 11.6  สรุปและรายงานผลการนิเทศ 
 
12.  งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 กิจกรรม: คณะกรรมการนิเทศ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ 4 จังหวัด (4วัน) 
  12.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (800บาท x 20ช่ัวโมงx4คน)    เป็นเงิน 64,000 บาท 

12.2 ค่าท่ีพักคณะกรรมการ (800บาทx4คนx4วัน)        เป็นเงิน 12,800 บาท 
12.3 ค่าพาหนะคณะกรรมการ                         เป็นเงิน  10,000 บาท 
12.4 ค่าเบ้ียเล้ียงคณะท างาน (240บาทx3คนx4วัน)               เป็นเงิน  2,880  บาท 
12.5 ค่าท่ีพักคณะท างาน (800บาทx3คนx4วัน)     เป็นเงิน   9,600 บาท 
12.6 ค่าจัดท าเอกสารการประชุม       เป็นเงิน  5,000   บาท  
12.7 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง        เป็นเงิน  4,000   บาท 

            รวมเป็นเงิน  108,280 บาท 
 ** ทั้งน้ีถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
 
13. บทบาทภาคีที่มีส่วนร่วมในโครงการ (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม) 
 - สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2   
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โครงการที่ 14 โครงการการประเมินความพร้อมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 

2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
 
ชื่อโครงการ     การประเมินความพร้อมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2562   
                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2                   
  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานหลักสูตร  อาชีวศึกษาบัณฑิต 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้มีสถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และได้มีหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา นั้น  เป็นเหตุให้
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ก ารประเมิน
ความพร้อมในการเปิดสอน 5 ด้าน และประเมินความพร้อมของสถานประกอบการ เพื่อให้สาขาวิชาท่ีมีความ
ต้องการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตตรงตามตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560  
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้การประเมินความพร้อมของ
สถานศึกษาท่ีท าการเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ในปีการศึกษา 2562 เป็นไปอย่างถูกต้อง  
 

๒.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.  เพื่อประเมินความพร้อมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2562    

 2.  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ของ
สถานศึกษาท่ีขออนุมั ติ เปิดสอนในปีการ ศึกษา 2562   มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       สาขาวิชาท่ีเปิดสอนปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 สาขาวิชา   
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       สาขาวิชาท่ีเปิดสอนปีการศึกษา 2562   มีความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 

๔.  สถานที่ด าเนินการ   
 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
 

๕.  วิธีด าเนินการ 
 5.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
 5.2  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
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 5.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5.4  ด าเนินงานตามก าหนดการ 
 5.5  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
๖.  งบประมาณในการด าเนินโครงการ  
 กิจกรรม : ตรวจประเมินความพร้อมโดยคณะกรรมการที่สถาบันฯ แต่งต้ัง  (2 วัน)  
 6.1 ค่าพาหนะคณะกรรมการ    จ านวนเงิน  10,000  บาท 
 6.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (600บาทx2สาขาx5คน) จ านวน เงิน 6,000    บาท 
 6.3 ค่าท่ีพักคณะกรรมการ (800บาทx5คนx2วัน)  จ านวนเงิน  8,000    บาท 
 6.4 ค่าท่ีพักเหมาจ่าย (800 บาท x 8 ห้อง x 2 คืน) จ านวนเงิน  12,800  บาท 
 6.5 ค่าเบ้ียเล้ียงคณะท างาน (240บาทx3คนx2วัน ) จ านวนเงิน  1,440    บาท 
 6.6 ค่าท่ีพักคณะท างาน (800บาทx3คนx2วัน)  จ านวนเงิน  4,800    บาท 
 6.7  ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง     จ านวนเงิน  4,000    บาท   
               รวมเป็นเงิน  47,040  บาท 
หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้จริง   
 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สาขาวิชาท่ีเปิดสอนปีการศึกษา 2562  มีความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนด     
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โครงการที่ 15 โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของคณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน นักศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

 

1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานหลักสูตร  อาชีวศึกษาบัณฑิต 
 

2  ลักษณะโครงการ   โครงการตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
     โครงการตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

      3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ สอศ. ท่ี  (1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที่ ( 1 ) ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 

และมาตรการที่ 2 สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
 ยุทธศาสตร์สถาบันที่ ( 1  ) การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่ ( 10)  
ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง                                 . 
 การประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี ( ) 13  .ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพ การศึกษา 
 

4. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการไดก าหนด  “ยุทธศาสตร์ 2555 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มุ่งปฎิรูประบบความรู้

ของสังคมไทยเพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายเร่งด่วนใน
การส่งเสริมการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รองรับการเปล่ียนแปลง ของโลกควบคู่ไปกับ
ภาษาถิ่นและภาษาประจ าชาติของตน จากนโยบายดังกล่าวจึงก าหนดยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ
คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ร่วม
ผนึกความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถของ นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพร้อมเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติและภูมิภาคในอนาคตตลอดจนสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้เกิดประสิทธิผลในองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
5  วัตถุประสงค์        

เพื่อยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของคณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
นักศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 
6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
 เชิงปริมาณ  

- คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  

เชิงคุณภาพ 
- คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท่ีดีขึ้น  
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7. เนื้อหา 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
 
 8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่      
 8.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ใช้ภาษาต่างประเทศ  
(40ช่ัวโมง) 
 8.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาให้ใช้ภาษาต่างประเทศ  (40ช่ัวโมง) 
 8.3 รายงานผลการด าเนินงาน 

สถานท่ี  ณ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
 

9  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ     
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.100,000 .บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ได้แก่ 
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ใช้ภาษาต่างประเทศ   
 - ค่าวิทยากร (1,200 บาท x 40 ช่ัวโมง)    จ านวน  48,000   บาท 
 - ค่าจัดท าเอกสาร      จ านวน  2,000     บาท 
       รวมทั้งสิ้น จ านวน 50,000  บาท 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาให้ใช้ภาษาต่างประเทศ  (40ชั่วโมง) 
- ค่าวิทยากร (1,200 บาท x 40 ช่ัวโมง)    จ านวน  48,000   บาท 

 - ค่าจัดท าเอกสาร      จ านวน  2,000     บาท 
       รวมทั้งสิ้น จ านวน 50,000  บาท 
 ** ท้ังนี้ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
 
10  ผลที่คาดว่าได้รับ        

10.1   คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท่ีดีขึ้น 

10.2   การพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด  
 
11  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  
 แบบสอบถาม และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ / Workshop     
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1. ชื่อโครงการ ประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน 
 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการปกติ 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที่ 1  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา และ
มาตรการที่ 2 สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
 ยุทธศาสตร์สถาบันที่ 1 การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่ 10  ส่งเสริม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง                                 . 
 การประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 13 ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 
การศึกษา 14 ระดับการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน                                     .  
 
4. หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษา  เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม  การ
ก ากับ  ดูแล  การตรวจสอบ  การประเมินผลและการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ   

อาศัยอ านาจตามความ ในข้อ 21 (1) แห่งกฎกระทรวง  ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา  พ.ศ. 2558  ดังนั้นเพื่อให้
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  รวมท้ังน ามาปรับปรุงจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนเพื่องาน
ประกันคุณภาพให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  ทางสถาบันการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 

5.1  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวทางการประกนัคุณภาพของสถาบันการ
อาชีวศึกษา 

5.2 เพื่อจัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอนส าหรับงานประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตามมาตรฐานตัวชี้วัด 
 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       ครู อาจารย์ บุคลากรสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  จ านวน 60 คน  
 6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       - ครู อาจารย์ บุคลากร  มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวทางการประกันคุณภาพของ
สถาบันการอาชีวศึกษา  
       - ครู อาจารย์ บุคลากร  สามารถจัดเตรียมเอกสารส าหรับงานประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาระดับปริญญาตามมาตรฐานตัวชี้วัดได้ 
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7. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)   

สถาบันมีเอกสารหลักฐานครบทุกตัวชี้วัดความส าเร็จตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558                       

 
8. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome)   
 สถาบันได้รับการประเมินและได้รับผลคะแนนอยู่ในระดับดี  และระดับดีมาก  
 
9. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

สถาบันได้รับการประเมินและได้รับผลคะแนนอยู่ในระดับดี  และระดับดีมาก 
 

10. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562 
 
11. วิธีการด าเนินการ สถานที่  ณ  ห้องประชุมอาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
 

วิธีการด าเนินการ 
พ.ศ.2562 

มิ.ย.62 ก.ค.62  ส.ค.62 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ    
2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน    
3. ด าเนินงานตามก าหนดการ 
ระยะท่ี 1 ประชุมช้ีแจงตัวชี้วัดความส าเร็จใน
การประเมินคุณภาพ 

   

ระยะท่ี 2 ประชุมเชิงฏิบัติการจัดเตรียมข้อมูล
งานประกนัคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินจาก
ต้นสังกัด 

   

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน    
   
12. งบประมาณ/ทรัพยากร การด าเนินโครงการ 
    เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน.76,100  บาท  (เจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ได้แก่ 
 ระยะที่ 1  กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐาน
การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558   (1วัน)               
  1. ค่าอาหารกลางวัน (120บาท x 60คน x 1มื้อ)   จ านวน  7,200   บาท 

2  ค่าอาหารว่าง (35บาท x 60คน x 2มื้อ)           จ านวน  4,200   บาท 
3  ค่าวิทยากร (1,200บาท x 7ช่ัวโมง)                   จ านวน  8,400   บาท 
4  ค่าท่ีพักวิทยากร (1,200บาท x 1วัน)                 จ านวน  1,200 บาท 
5  ค่าพาหนะวิทยากร                                      จ านวน  2,000   บาท 
6 ค่าของท่ีระลึกวิทยากร     จ านวน    500   บาท 
7  ค่าวัสดุ                                 จ านวน   3,000   บาท 

                   รวมทั้งสิ้น  26,500  บาท 
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ระยะที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (2วัน) 
  1. ค่าอาหารกลางวัน (120บาท x 60คน x 2มื้อ)   จ านวน  14,400   บาท 

2  ค่าอาหารว่าง (35บาท x 60คน x 4มื้อ)           จ านวน  8,400     บาท 
3  ค่าวิทยากร (1,200บาท x 12ช่ัวโมง)                  จ านวน  14,400   บาท 
4  ค่าท่ีพักวิทยากร (1,200บาท x 2วัน)                 จ านวน  2,400   บาท 
5  ค่าพาหนะวิทยากร                                      จ านวน  5,000     บาท 
6  ค่าวัสดุ                                 จ านวน   5,000     บาท 

                   รวมทั้งสิ้น  49,600   บาท 
*ทุกรายการถัวเฉล่ียจ่ายตามจริง 
 
13. บทบาทภาคีที่มีส่วนร่วมในโครงการ (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม) 
 - สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2   
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โครงการที่ 17 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปี 2561 

 
1. ชื่อโครงการ   ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปี 2561  
 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการปกติ 
    
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. ท่ี  1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที่  1 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา และ
มาตรการที่ 2 สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
 ยุทธศาสตร์สถาบันที่ 1  การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  กลยุทธ์ท่ี 10 ส่งเสริม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง                                 . 
 การประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 13  .ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 
การศึกษา 
 
๔. หลักการและเหตุผล 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดรายงานการเรียนการสอนท่ี
จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรทุก ๆ ปีการศึกษา  เพื่อเป็นการ
พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558  และแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนให้สอดคล้องกับรายวิชา และเป็นหลักประกันคุณภาพของหลักสูตร จึงได้
จัดท าโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรขั้นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน
การประกันคุณภาพโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนได้ตรงเป้าหมายและมีคุณภาพ 

 
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1  เพื่อควบคุมคุณภาพ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

5.2 เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และพัฒนาสถาบันฯ สู่ความเป็นเลิศ  
 5.3  เพื่อให้ได้ข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่
ละสาขาวิชา และภาพรวมของสถาบันฯ และเพื่อสร้างความมั่นใจต่อสังคมและสาธารณชน   

 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ   
   หลักสูตรท่ีเปิดสอนต้ังแต่ปีพ.ศ. 2556 – 2561 ได้รับการการประเมินครบทุกหลักสูตร ท้ังหมด 
18 หลักสูตร  
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 6.2  เชิงคุณภาพ  
  - หลักสูตรท่ีเปิดสอนต้ังแต่ปีพ.ศ. 2556 – 2560 ได้รับการประเมินตามแนวทางการประเมินของ 
สกอ.  
       - หลักสูตรที่ได้รับการประเมินท่ีเปิดสอนต้ังแต่ปีพ.ศ. 2556 – 2560  อยู่ในระดับดี  
 
7. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)   

หลักสูตรที่เปิดสอนต้ังแต่ปีพ.ศ. 2556 – 2560 ได้รับการประเมินตามแนวทางการประเมินของ สกอ. 
และอยู่ในระดับดี 

 
8. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome) 

หลักสูตรที่เปิดสอนต้ังแต่ปีพ.ศ. 2556 – 2560 ได้รับการประเมินตามแนวทางการประเมินของ สกอ. 
และอยู่ในระดับดี 
 
9. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)    

หลักสูตรที่เปิดสอนต้ังแต่ปีพ.ศ. 2556 – 2560 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 

10. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
มิถุนายน – สิงหาคม 2562 
 

๘. วิธีด าเนินการ 
 

วิธีการด าเนินการ 
พ.ศ.2562 

       มิย.62 กค.62 สค.62 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ    
2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

   

3. ประชุมวางแผน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง    
4. ด าเนินงานตามก าหนดการ  
- ระยะท่ี 1  ประชุมสร้างความเข้าใจตาม
เกณฑ์การประเมินของ สกอ.  
- ระยะท่ี 2  ประเมินหลักสูตร จังหวัด
เชียงราย, พะเยา,แพร่และน่าน 

   

5. สรุปผลการประเมิน     
6. รายงานผลต่อสถาบันฯ     

   
สถานท่ี  ณ  สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
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12. งบประมาณการด าเนินโครงการ  ทั้งสิ้น.150,000.บาท  (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  
    ระยะที่ 1  ประชุมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินหลักสูตรของสกอ. 
 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200บาทx7ชม.)             เป็นเงิน 8,400  บาท 
 2. ค่าท่ีพักวิทยากร (800บาทx1คืน)         เป็นเงิน 800 บาท 
 3. ค่าพาหนะวิทยากร           เป็นเงิน 3,000  บาท 
 4. ค่าอาหารกลางวัน (120บาทx50คนx1มื้อ)        เป็นเงิน 6,000  บาท 
 5. ค่าอาหารว่าง (35บาทx50คนx2มื้อ)         เป็นเงิน 3,500  บาท 
 6. ค่าเอกสารการประชุม           เป็นเงิน 2,000  บาท 
         รวมเป็นเงิน  23,700 บาท 
 
    ระยะที่ 2 ประเมินหลักสูตร จังหวัดเชียงราย,พะเยา, แพร่  และน่าน จ านวน 18 หลักสูตร 

1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน (1,200บาท x 20ช่ัวโมงx2คน) เป็นเงิน  48,000  บาท 
2 ค่าตอบแทนผู้ช่วยกรรมการตรวจประเมิน (600 บาท x 16ช่ัวโมงx4คน) เป็นเงิน  38,400  บาท 
3 ค่าท่ีพัก (800บาท x10คน x 4คืน)                         เป็นเงิน  32,000  บาท 
4 ค่าพาหนะ                                                           เป็นเงิน  5,000  บาท 
5 ค่าจัดท าเอกสารการประชุม          เป็นเงิน  2,900   บาท  

                 รวมเป็นเงิน   126,300  บาท 
 ** ท้ังนี้ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
 
13. บทบาทภาคีที่มีส่วนร่วมในโครงการ (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม) 
 - สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2   
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โครงการที่ 18 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏบิัติการ 
 
1. ชื่อโครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ 

 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการปกติ 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที่  1  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา และ
มาตรการที่ 2 สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์สถาบันที่ 2 การสร้าง/พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กลยุทธ์ท่ี 1  เพื่อให้มีหลักสูตร
ฐานสมรรถนะทุกประเภทวิชา 
 การประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 15 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร                    
 

4. หลักการและเหตุผล 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

ก าหนดให้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท าหลักสูตรหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับ
คุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  โดยก าหนดไว้ว่าการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีต้องมีมารฐานไม่ต่ ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560” 
การจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของบัณฑิต  โดยมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่นๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีอยู่ในวันท่ีประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้  ภายในปี
การศึกษา 2562 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2557 – หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ. 2561 เพื่อปรับปรุงเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2562 ขึ้น 

 
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 

5.1  เพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) พ.ศ. 2557 – 2560 ให้เป็นหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562  
 5.2 เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 5.3  เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560  
 5.4 เพื่อให้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2557 – 2560  สามารถใช้เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2562 ในการจัดการเรียนการสอนขึ้น 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       หลักสูตรพ.ศ. 2557  จ านวน 5 สาขาวิชา  ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่, สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคน่าน, สาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  และสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
       หลักสูตรพ.ศ. 2558 จ านวน 5 สาขาวิชา  ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา, สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์  วิทยาลัยเทคนิคแพร่, สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่, 
สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยเทคนิคน่าน และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย 
      หลักสูตรพ.ศ. 2559 จ านวน 4 สาขาวิชา  ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา, สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย, สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคน่าน 
       หลักสูตรพ.ศ. 2560 จ านวน 1 สาขาวิชา  ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
น่าน 
 6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      -  หลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จ านวน 15 หลักสูตร สามารถจัดการเรียน
การสอนให้ตรงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558  และพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับรายวิชา  

- สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
 

7. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)   
           หลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จ านวน 15 หลักสูตร ได้รับการพัฒนาครบทุกสาขา 
 
8. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome)  
     -  หลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จ านวน 15 หลักสูตร สามารถจัดการเรียนการสอนให้
ตรงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
รายวิชา  

- สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
 

 9. ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs 
หลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้รับการประเมินตามแนวทางการประเมินของ 

สกอ.  ได้คะแนนในระดับดี  
 
10. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   
 เดือนตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 
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11. วิธีด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ 
พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2562 

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ     
2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน     
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน      
4. ด าเนินงานตามแผนงาน  
กิจกรรม: พัฒนาหลักสูตร พ.ศ.2557-2560 
กิจกรรม : วิพากษ์หลักสูตร พ.ศ.2557-2560 

    

5. สรุปผลการด าเนินงาน     
6. รายงานผลการด าเนินงานต่อสถาบันฯ     

  
12. งบประมาณ  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
กิจกรรม: พัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2557 – พ.ศ. 2560  ท้ังหมด 15 สาขา 

1. ค่าตอบแทน 
   - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (20คน x1,000 บาท)     จ านวน 20,000  บาท 

      - ค่าพาหนะผู้ทรงคุณวุฒิ     จ านวน 14,300  บาท 
     - ค่าท่ีพักผู้ทรงคุณวุฒิ (800บาทx1คืนx20คน)   จ านวน  16,000  บาท  
     - ค่าตอบแทนวิทยากร (600บาทx6ชม.x3คน)   จ านวน  10,800 บาท 
     - ค่าพาหนะวิทยากร       จ านวน  5,000   บาท 
     - ค่าท่ีพักวิทยากร (800บาทx1คืนx3คน)    จ านวน  2,400  บาท  
         2. ค่าใช้สอย     
                -  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (50คน x 35บาท x 4มือ้)     จ านวน 7,000  บาท  
            -  ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 120 บาท x 2 ม้ือ)      จ านวน 12,000 บาท 
            -  ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)      จ านวน 6,000  บาท 
    -  ค่าของท่ีระลึก (500บาทx3คน)     จ านวน 1,500  บาท 
 3. ค่าวัสดุ 
    -  วัสดุส านักงานและถ่ายเอกสาร     จ านวน 5,000  บาท 
             รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 100,000  บาท 

** ท้ังนี้ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
 
 

13. บทบาทภาคีที่มีส่วนร่วมในโครงการ (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม) 
 - สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2   
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โครงการที่ 19 โครงการ  Workshop การออกแบบระบบควบคุมเพื่องานเกษตร โดยใช้ MATLAB 
Simulink        ร่วมกับ Arduino Board 

 
ผู้รับผิดชอบ  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย                        
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
 
ระยะเวลาในการด าเนินการ  พฤศจิกายน 2561 – มกราคม  2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันจึงน ามาสู่ Thailand 4.0 หรือ "ประเทศไทย 4.0" หรือ 
"ไทยแลนด์ 4.0" ท่ีเป็น Value-based Economy ซึ่งต้องการปรับเปล่ียนโครงสร้างการผลิต โดยเน้นการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ี 5 อุตสาหกรรมหลักได้แก่        
1) Food, Agriculture & Bio-tech 2) Health, Wellness & Bio-Medical  3)  Smart Devices, 
Robotics & electronics  4) Digital & Embedded Technology และ 5) Creative, Culture & High 
Value Service 
 “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” เป็นวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 จาก 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 แนวคิดนี้เน้นการ
พัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเส่ียงในมิติของการผลิต
และการตลาด รวมท้ังมีความสามารถในการผลิตและการตลาดในระดับท่ีพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้จัดการฟาร์มมือ
อาชีพที่ทาการเกษตรได้จนประสบความส าเร็จ ในมุมมองของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติซึ่งได้น าเสนอ Smart Farm Flagship ในภาคการเกษตร แนวคิดหลักของสมาร์ทฟาร์มคือการใช้
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาท้ังห่วงโซ่อุปทาน สินค้า
เกษตรเพื่อยกระดับผลิตภาพ มาตรฐานสินค้า และลดต้นทุน โดยการพัฒนาเกษตรกรรมใน 4 ด้านได้แก่        
1) ลดต้นทุน 2) เพิ่มคุณภาพการผลิตและมาตรฐานสินค้า 3) ลดความเส่ียงจากศัตรูพืชและภัยธรรมชาติ       
4) การจัดการและส่งผ่านความรู้ 
 เกษตรกรไทยยุค THAILAND 4.0 จุดเริ่มต้นหรือท่ีมาส่วนหนึ่งของ Smart Farmer คือ การไม่ท าร้าย
ธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรเท่าท่ีจ าเป็น ท าแล้วต้องสบายข้ึนเรื่อย ๆ ไม่ใช่ยิ่งท ายิ่งเหนื่อย เช่น การมีพื้นท่ีเล็ก ๆ 
แต่สามารถออกแบบให้ปลูกแบบผสมผสานและเกื้อกูลกันได้ ต้องใช้เทคโนโลยีเป็น ซึ่งก็ถูกต้อง เพราะคนท่ีจะ
เป็น Smart Farmer ต้องเช่ือมโลกได้เอง Smart Farmer ต้องเข้าใจต้ังแต่กระบวนการผลิต การบริหาร
จัดการ เข้าใจธรรมชาติ และเข้าใจเทคโนโลยี (สุมิท แช่มประสิทธิ์, 2559) การประยุกต์ใช้ Internet of 
Things ช่วยในการจัดการปลูกพืชในครัวเรือน ในพื้นท่ีท่ีมีจ ากัดให้ได้ผลประโยชน์มากท่ีสุด ได้เช่ือมโยงไปถึง 
Smart Farmer กล่าวคือตัวเกษตรกรต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ในด้านเกษตรกรรมและเทคโนโลยี สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ สามารถแก้ไขปัญหาได้ มีความคิด รู้จักการวางแผนงาน และเป็นคน
ท่ีรู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อลดปัญหาเรื่องของแรงงาน 
 จากเหตุผลข้างต้น  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จึงได้จัดท าโครงการ Workshop การออกแบบระบบควบคุมเพื่องาน
เกษตร โดยใช้ MATLAB Simulink ร่วมกับ Arduino Board เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการสร้างแรงบันดาล เพื่อพัฒนาต่อยอดการพัฒนาการเกษตรให้ประสบความส าเร็จ ในเชิง
พาณิชย์ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีช่วยสร้างโอกาสให้กับการพัฒนาประเทศไทยในระยะต่อไป 
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 2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้โปรแกรม MATLAB Simulink ร่วมกับ 
Arduino Board    แก่ครู - อาจารย์  ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  2  และสถานศึกษาใกล้เคียง 
  2.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ส่ิงประดิษฐ์  งานวิจัย พัฒนาต่อยอดการเกษตร และ
ทักษะเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่ครู - อาจารย์  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  2  และสถานศึกษา
ใกล้เคียง   
  2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือครู - อาจารย์  ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  2  และ
สถานศึกษาใกล้เคียง   
 3. เป้าหมาย  
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    ครู -อาจารย์  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  และอิเล็กทรอนิกส์  สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ  2  และสถานศึกษาใกล้เคียง  จ านวน  30  คน 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    ครู -อาจารย์  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  และอิเล็กทรอนิกส์  สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ  2  และสถานศึกษาใกล้เคียง สามารถน าความรู้ด้านการใช้โปรแกรม MATLAB 
Simulink ร่วมกับ Arduino Board  ไปจัดการเรียนการสอนและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยได้    
 4. สถานด าเนินการ 
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  2 
 5.  วิธีด าเนินการ 
  5.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
  5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
  5.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน (จัดท าเอกสาร,เตรียมเครื่องมือ, จัดท าปฏิทินงาน 
และมอบหมายหน้าท่ี) 
  5.4 แจ้งสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมตามวันเวลาและสถานท่ีดังกล่าว  
  5.5 ด าเนินโครงการตามก าหนดการ 
  5.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 6.  งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
  6.1 ค่าตอบแทนวิทยากร       รวมเป็นเงิน  31,400  บาท 
  6.1.1 วิทยากร (1 คน × 600 บาท × 6 ช่ัวโมง × 3 วัน        เป็นเงิน 10,800 บาท) 
  6.1.2 ผู้ช่วยวิทยากร (3 คน × 400 บาท × 6 ช่ัวโมง × 3 วัน เป็นเงิน 21,600  บาท) 
  6.2 ค่าพาหนะ (2,500 บาท × 4 คน × 2 (ไป-กลับ)  รวมเป็นเงิน  20,000  บาท 
  6.3 ค่าท่ีพัก (1,000 บาท × 3 คน × 4 คืน)  รวมเป็นเงิน  12,000  บาท 
  6.4 ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท × 40 คน × 3 ม้ือ) รวมเป็นเงิน  14,400  บาท 
  6.5 ค่าอาหารว่าง (35 บาท × 40 คน × 6 ม้ือ)  รวมเป็นเงิน    8,400  บาท 
  6.6 ค่าป้ายไวนิล/ส่ือประชาสัมพันธ์โครงการ  รวมเป็นเงิน    1,000  บาท 
  6.7 ค่า Arduino Board (2,500 บาท × 15 บอร์ด)   รวมเป็นเงิน  37,500   บาท 
  6.8 ค่าเอกสารในการอบรม (30 คน ×100 บาท) รวมเป็นเงิน     3,000  บาท 
  6.9 ค่าสรุปเล่มโครงการ    รวมเป็นเงิน     2,000  บาท 
         รวมท้ังส้ิน  129,700 บาท 
                                                              (-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 
หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ 
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 7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ครู - อาจารย์  ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  2  และสถานศึกษา
ใกล้เคียง ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้โปรแกรม MATLAB Simulink ร่วมกับ Arduino Board   
  7.2 ครู - อาจารย์  ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  2  และสถานศึกษา
ใกล้เคียง  ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ส่ิงประดิษฐ์  งานวิจัย พัฒนาต่อยอดการเกษตร และ
ทักษะเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  7.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือครู - อาจารย์  ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  2  
และสถานศึกษาใกล้เคียง  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกนั 
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