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ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2560 - 2579 เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs) นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของ กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการปฏิบัติราชการ           
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจน ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ฉบับนี้ จัดทำ
ขึ้นเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีความคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ.2565 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งสำหรับการนำนโยบาย ยุทธศาสตร์และบทบาทภารกิจ  
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง บรรลุ
เป้าหมายและมีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  

มาตรา 9 กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

(1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา 

และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ     
และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ 

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด 

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชนให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้
เหมาะสม 

มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปี  ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และ
รายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี  (ฉบับที ่ 2)           
พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีนี้ขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีประสิทธิผล  มีประสิทธิภาพ  
และเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2560 - 2579 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs) นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการปฏิบัติราชการของ
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สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 
1.2 วัตถุประสงค ์
 

1.2.1 เพื ่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานภาพรวมของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.2.2 เพื ่อใช้เป็นเครื ่องมือสำหรับการนำนโยบาย ยุทธศาสตร์และบทบาทภารกิจของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ไปสู่การปฏิบัติ 

1.2.3 เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
 
1.3. กฎหมาย 
 

1.3.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
1.3.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
1.3.3 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
1.3.4 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 2 
กรอบการกำหนดแผนปฏิบัติราชการ 

 
2.1 บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการปกครองประเทศ 
มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเข้ารับบริการ
การศึกษาของประชาชน ได้แก่ 

หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษา 
ภาคบังคับ 

หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็ก ได้รับการ
ดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญา 
ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการ
ดำเนินการด้วยรัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและ ภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัด การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับ
การดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของ ตนให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพ่ือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพครูโดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการ หรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้
บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและ กำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
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2.2 บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 
 

2.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2.2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
1) ประเด็นความมั่นคง 
2) ประเด็นการต่างประเทศ 
3) ประเด็นการเกษตร 
4) ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5) ประเด็นการท่องเที่ยว 
6) ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
7) ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
8) ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
9) ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
13) ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
14) ประเด็นศักยภาพการกีฬา 
15) ประเด็นพลังทางสังคม 
16) ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 
17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน 
19) ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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2.2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน 
1) ด้านการเมือง 
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3) ด้านกฎหมาย 
4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 
5) ด้านเศรษฐกิจ 
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) ด้านสาธารณสุข 
8) ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) ด้านสังคม 
10) ด้านพลังงาน 
11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.2.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
1) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง 
2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for 

Educational and Learning Reform) 
2.2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 – 2570 ได้กำหนดหมุดหมาย

การพัฒนาไว้จำนวน 13 หมุดหมายเพ่ือเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน มีเป้าหมายและทิศทางที่ช่วยในการสนับสนุน
การพลิกโฉมประเทศ ที่ครอบคลุม 4 มิติการพัฒนา ได้แก่ 

1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง มุ่งเน้นการ

สร้างมูลค่าของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานของภาคเกษตร และการสนับสนุนบทบาทของผู้ประกอบการเกษตร 
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หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน โดยยกระดับ
การท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูง เพ่ิมการพ่ึงพานักท่องเที่ยวในประเทศและกระจายรายได้สู่พื้นที่ และ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 

หมุดหมายที่  3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก โดยสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการเดิมในอุตสาหกรรมยานยนต์สามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมกับการลงทุนเพ่ิมเติม
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการสร้างปัจจัยสนับสนุนเพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์เปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าจาก
สินค้าและบริการสุขภาพซึ่งไทยมีความได้เปรียบ รวมถึงการสร้างเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ และสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนในประเทศ 

หมุดหมายที่ 5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของ
ภูมิภาค เป็นการยกระดับบทบาทของไทยในห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค โดยให้ความสำคัญกับการเป็นศูนย์กลาง
คมนาคมและโลจิสติกส์ และการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 

หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของ
อาเซียน มุ่งเน้นการผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสม ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและกฎหมายกฎระเบียบ รวมถึงการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เดิมสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มีผนวกเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพ่ือให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ 

2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ

แข่งขันได้ โดยผลักดันการ พัฒนาศักยภาพของ SMEs สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล สามารถเชื่อมโยงกับห่วง
โซ่มูลค่าโลก และปรับเปลี่ยนการแข่งขันทางการค้าให้เป็นธรรมสำหรับ SMEs 

หมุดหมายที่  8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่  ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ให้
ความสำคัญกับส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในเชิงพ้ืนที่ โดยการสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัล 

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม โดยการแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของครัวเรือนยากจน ทั้งในด้านการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และการช่วยเหลือให้เด็กจาก
ครัวเรือนยากจนได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอต่อการดำรงชีวิตแก่คนไทยทุกช่วงวัย 

3. มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ให้ความสำคัญกับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรโดยการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมทั้งการนำขยะหรือวัสดุเหลือใช้
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กลับมาสร้างมูลค่า รวมถึงการเร่งลดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะในภาคพลังงานและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภาค
เศรษฐกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง 

หมุดหมายที่  11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ การสร้างความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการป้องกันภัย
โดยใช้แนวทางธรรมชาติ เช่น การฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำ และการสร้างแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็ก รวมถึงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการคาดการณ์และเตือนภัย 

4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง

อนาคต โดยสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีโอกาสพัฒนาทักษะอย่างเต็มศักยภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมี
สมรรถนะที่สอดคล้องกับบริบทของโลกยุคใหม่ อาทิ ทักษะดิจิทัล รวมถึงการผลิตกำลังคนให้ตรงความต้องการ
ของภาคการผลิตเป้าหมาย 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดย
ยกระดับภาครัฐให้มีสมรรถนะสูงและคล่องตัว สามารถก้าวสู่การเป็นภาครัฐดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการ
ยกเลิกกฎหมายที่ไม่จำเป็นและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

2.2.6 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2560 - 2579 
1) ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5) ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

2.2.7 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเทียม และสนับสนุนโอกาสในการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

2.3 บริบทเชิงนโยบาย 
 

2.3.1 นโยบายรัฐบาล  ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา 

1) นโยบายหลัก 12 ด้าน 
1.1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1.2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
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1.3) การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
1.4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
1.5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
1.6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
1.7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
1.8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
1.9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
1.10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
1.11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
1.12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

2) นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
2.1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 
2.2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
2.4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
2.5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
2.6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
2.7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
2.8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้ งฝ่ายการเมือง         

และฝ่ายราชการประจำ 
2.9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
2.10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
2.11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
2.12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการ

ดำเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
2.3.2 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักการ

ตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ.2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
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นอกจากนี้  ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อม
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ดังนี้ 

1) ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคน โดย
มุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 

2) ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้
ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

3) ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่ เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ  เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบาย
การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(คลังขอ้มูล การนำข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform) 
(4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom 
Management และ (7) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 

2) การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน 
Digital Literacy สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM 
Coding เป็นต้น 

3) การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ 
การเสริมทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพ่ิมทักษะใหม่ที่จำเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) 
ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (3) วัยแรงงาน และ 
(4) ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่
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เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4) การต่างประเทศ  เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครู
ชาวต่างชาติให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 
ด้านหลัก ๆ ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

5) กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา ประกอบด้วย 

เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 

– การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไข และปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

– การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 
– การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
– การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
– การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 

ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา การ
ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

6) ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย และ
ใช้ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็น
หน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหาร
หน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ) รวมทั้งพัฒนา
ยกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

7) การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงาน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 

8) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 

9) การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
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10) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การ
วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 

11) การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
12) การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
13) การศึกษายกกำลังสอง โดย 
– พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 

Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์ พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 

– จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) 

– ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

– จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1) มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 

และเติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

2) มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตกำลัง
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ 

3) มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET 
Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนำนวัตกรรม Digital เพ่ือมุ่งสู่การ
อาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 

4) มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ผู้เรียนเพ่ือการดำรงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical 
Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 

5) มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 
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6) สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
1) ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

พ.ศ. 2562 
2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาส

ทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1) เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
2) ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 

และสร้างรายได ้
การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
1) ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
2) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการ

ดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
3) ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
1) ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ

แนวทางในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 

2) ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาทภารกิจ
ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
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3) กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติ งาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 
 
2.4 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ แผนยุทธศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
 

2.4.1 ปรัชญา 
 

“นโยบายทันสมัย ขับเคลื่อนอย่างมีพลวัต พัฒนาบัณฑิตสู่สากล” 
 

2.4.2 วิสัยทัศน์ 
 

“ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพสู่สากล 
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
2.4.3 พันธกิจ 
 

1. พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
3. ส่งเสริมด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 
4. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบนให้ทั่วถึง และต่อเนื่อง 
 

2.4.4 อัตลักษณ์ 
 

“บัณฑิตแห่งเทคโนโลยีที่แท้จริง” 
 

2.4.5 แผนยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้กำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง 

กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตาม   
ความต้องการของภาคผู้ใช้และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและ 
เป็นเลิศเฉพาะทาง 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมบัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
พ.ศ. 2562 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน ให้มีผลการประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านสมิทธิภาพทาง

ภาษาอังกฤษ 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐาน

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตสานึกต่อสาธารณะ เสริมสร้าง

การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่  9  ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต        

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่  10  พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข         

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลงสู่สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับ     

กับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่  2  สนับสนุนการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี

ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการจัดทำผลงานทางวิชาการของ ครู อาจารย์ ประจำสถาบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้       
ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมให้มีระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงาน        
ทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงาน      
ทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามพันธกิจ 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสถาบัน และภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้อง
รองรับกับการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ
องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่  8  ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในการเพ่ิมศักยภาพกำลังคนด้าน
อาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพโดยความมีส่วนร่วมและสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาที่ครอบคลุม 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
สู่ชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการค้นหา สร้าง และพัฒนาระบบคลังปัญญาวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษา

สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล 



16 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง      
โดยเน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการ        
อยู่ร่วมกันใน สังคมพหุวัฒนธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไข      
การทะเลาะวิวาท การสร้างความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่สำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 

กลยุทธ์ที่  6  เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 
 

2.5 สถานศึกษาในสังกัด 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เกิดจากการรวมตัวของสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา  จังหวัด
แพร่ และจังหวัดน่าน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ระบุว่า 
การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งเป็นสถาบันให้กระทำได้โดยคำแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และคำนึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และมีสถานศึกษาในสังกัด
จำนวน 9 แห่ง ดังนี้ 

1) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
3) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
4) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  
5) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
6) วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
7) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
8) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 
9) วิทยาลัยเทคนิคน่าน 
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2.6 จำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

รายช่ือสถานศึกษา 
ข้าราชการ/พนักงานราชการ ลูกจ้างรายปี/ชั่วคราว 

รวม บริหาร วิชาการ สนับสนุน วิชาการ สนับสนุน 
1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 5 0 6 0 5 16 
2. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 5 77 1 35 2 120 
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 4 68 5 50 45 172 
4. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 2 26 0 18 21 67 
5. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 5 70 3 31 33 142 
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 5 35 10 2 21 73 
7. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 5 80 14 58 46 203 
8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 5 61 3 9 1 79 
9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 2 25 8 7 13 55 
10. วิทยาลัยเทคนิคน่าน 5 102 12 31 42 192 

รวม 43 544 62 241 229 1,119 
 
หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
ที่มา :   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564  

ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
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2.7 จำนวนนักเรียนนักศึกษา 
 

รายชื่อสถานศึกษา จำนวนนักเรียนนักศึกษา (คน) รวม 
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปริญญาตร ี

1. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 776 544 624 698 688 88 3,418 
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 630 645 781 580 575 179 3,390 
3. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  645   511   553   184   162  0   2,055  
4. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  391   366   445   383   502   68   2,155  
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  82   99   178   103   77  0   539  
6. วิทยาลัยเทคนิคแพร่  774   536   552   577   699   103   3,241  
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  347   358   365   296   438   54   1,858  
8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่  50   112   194   68   183  0   607  
9. วิทยาลัยเทคนิคน่าน  579   427   443   558   675   39   2,721  

รวมท้ังสิ้น 4,274 3,598 4,135 3,447 3,999 531 19,984 
 
หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
ที่มา :   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564  

ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
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2.8 จำนวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน 
 

รายชื่อสถานศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตร ี รวม 
1. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 7 5 2 14 
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 10 10 4 24 
3. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 12 8 0 20 
4. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 13 13 2 28 
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 2 5 0 7 
6. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 13 13 4 30 
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 9 10 1 20 
8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 1 4 0 5 
9. วิทยาลัยเทคนิคน่าน 16 16 0 32 

รวมท้ังสิ้น 83 84 13 180 
 

หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
ที่มา :   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564  

ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
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2.9 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายเฉพาะในการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศ 
โดยมีบทบัญญัติให้ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนใน
ด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมา
พัฒนาผู้รับการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพใน
ลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ (มาตรา 6) และกำหนดให้จัดการอาชีวศึกษาได้ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา (มาตรา 7) 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2556 และวันที่ 27 กันยายน 2556      
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 สถาบัน เป็นหน่วยงานการศึกษาตามมาตรา 4 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว 

โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  
มาตรา 9 บัญญัติให้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากำหนด คือ 1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ 3) ปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  

มาตารา 13 การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือจัดตั้งเป็นสถาบันเพ่ือการประสานความร่วมมือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา โดยการรวมสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจำนวน 202 แห่ง เพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา โดยไม่มีการยุบเลิกโครงสร้างและกรอบอัตรา
ของสถานศึกษาที่รวมกันจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการประสานความร่วมมือ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา    
พ.ศ. 2551 ได้จัดตั้งตามกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา          
พ.ศ. 2555 ข้อที่ 16 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประกอบด้วยสถานศึกษาจำนวน 9 แห่ง คือ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาลัยเทคนิคแพร่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 
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3.1 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ประมาณการรายรับ 12,219,193   
ก. เงินรายได้ 956,833        

- ยอดยกมา 566,833      
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ประมาณการจากปีงบประมาณ 2564) 390,000      

ข. เงินงบประมาณปี 2565 11,262,360   
1.1 งบบุคลากร 1,485,960    
1.2 งบด าเนินงาน 6,775,570    
1.3 งบลงทุน 834,100      
1.4 งบเงินอุดหนุน -              
1.5 งบรายจ่ายอ่ืน 2,091,730    

2. ประมาณการรายจ่าย 12,219,193   
ก. เงินรายได้ 956,833        
ข. เงินงบประมาณปี 2565 11,262,360   

2.1 งบบุคลากร 1,560,960    
     2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,485,960    
     2.1.2 เงินสมทบประกันสังคม 75,000        
2.2 งบด าเนินงาน 6,775,570    
     2.2.1 ค่าตอบแทน 4,158,410    
     2.2.2 ค่าใช้สอย 1,266,640    
     2.2.3 ค่าวัสดุ 1,128,400    
     2.2.4 ค่าสาธารณุปโภค 222,120      
2.3 งบลงทุน 834,100      
     2.3.1 ปรับปรุงอาคารอ านวยการ สถาบันการอาชีวศึกษา
              ภาคเหนือ 2 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

834,100      

2.4 งบเงินอุดหนุน -              
     2.4.1 ….. -              
2.5 งบรายจ่ายอ่ืน 2,091,730    
     2.5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพก าลังคนสู่มาตรฐาน
        อาชีพเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
        แห่งอนาคต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2,091,730    

ส่วนท่ี 3
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ
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3.2 แบบแสดงรายละเอียดตัวคูณค่าใช้จ่ายงบดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท)
2.1 งบบุคลากร 1,560,960         
2.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,485,960         
     - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,485,960         
2.1.2 เงินสมทบประกันสังคม 75,000              

75,000              
2.2 งบดําเนินงาน 6,775,570         
2.2.1 ค่าตอบแทน 4,158,410         
   1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 3,543,360         
     - ค่าตอบแทนนายกสภาสถาบัน 150,000            12 เดือน x 12,500   บาท x 1 คน
     - ค่าตอบแทน ผอ.สถาบัน (นอกราชการ) 747,840            12 เดือน x 62,320   บาท x 1 คน
     - ค่าตอบแทน รอง.ผอ.สถาบัน (นอกราชการ) 1,351,200         12 เดือน x 56,300   บาท x 2 คน **(56,270+56,330)/2
     - ค่าตอบแทน ผช.ผอ.สถาบัน (นอกราชการ) 319,920            12 เดือน x 26,660   บาท x 1 คน
     - เงินประจ าต าแหน่ง ผอ.สถาบัน (นอกราชการ) 360,000            12 เดือน x 30,000   บาท x 1 คน
     - เงินประจ าต าแหน่ง รอง.ผอ.สถาบัน (นอกราชการ) 480,000            12 เดือน x 20,000   บาท x 2 คน
     - เงินประจ าต าแหน่ง ผช.ผอ.สถาบัน (นอกราชการ) 134,400            12 เดือน x 11,200   บาท x 1 คน
   2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา/วันหยุดราชการ 369,600            12 เดือน x 2,200     บาท x 14 คน
   3) ค่าเบ้ียประชุม 245,450            
     - นายกสภาสถาบัน 24,000              12 เดือน x 2,000     บาท x 1 คน
     - กรรมการสภาสถาบัน 115,200            12 เดือน x 1,600     บาท x 6 คน
     - ประธานอนุกรรมการ 5 คณะ 2,500                1 คร้ัง x 1,250     บาท x 2 คน
     - อนุกรรมการ 5 คณะ 50,000              1 คร้ัง x 1,000     บาท x 10 คน x 5 คณะ
     - คณะกรรมการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 12,500              
     - คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเล่ือนค่าตอบแทนประจ าปี 11,250              
     - คณะกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีสถาบันแต่งต้ัง 30,000              
2.2.2 ค่าใช้สอย 1,266,640         
   1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 465,880            
     - ค่าพาหนะ 1. กรรมการสภาสถาบัน 144,480            12 คร้ัง x 4            บาท/กม. x 7 คน x 2 เท่ียว x 215 กม.
     -             2. อนุกรรมการ 94,600              5 คร้ัง x 4            บาท/กม. x 11 คน x 2 เท่ียว x 215 กม.
     - ค่าท่ีพัก 1. กรรมการสภาสถาบัน 100,800            12 คร้ัง x 1,200     บาท x 7 คน
     -             2. อนุกรรมการ 66,000              1 คร้ัง x 1,200     บาท x 11 คน x 5 คณะ
     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรในส านักงานสถาบัน 60,000              12 เดือน x 5,000     บาท
   2) ค่าซ่อมแซมพาหนะ 3,000                1 ปี x 3,000     บาท
   3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3,000                1 ปี x 3,000     บาท
   4) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค 20,000              1 ปี x 20,000   บาท
   5) ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบํารุงด้านเทคโนโลยีสารานเทศ 10,000              1 ปี x 10,000   บาท
   6) ค่าจ้างเหมาบริการงานด้านประชาสัมพันธ์ 15,000              1 ปี x 15,000   บาท
   7) ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง 749,760            
     - เจ้าหน้าท่ีธุรการ 497,280            12 เดือน x 13,813   บาท x 3 คน *14070/14070/13300
     - พนักงานขับรถ 138,000            12 เดือน x 11,500   บาท x 1 คน
     - คนงาน (แม่บ้าน) 114,480            12 เดือน x 9,540     บาท x 1 คน
2.2.3 ค่าวัสดุ 1,128,400         
   1) ค่าวัสดุส านักงาน 27,000              9 งาน x 3,000     บาท
   2) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 60,000              12 เดือน x 5,000     บาท
   3) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000              1 ปี x 10,000   บาท
   4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 15,000              1 ปี x 15,000   บาท
   5) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000              1 ปี x 10,000   บาท
   6) ค่าวัสดุก่อสร้าง 50,000              1 ปี x 50,000   บาท
   7) ค่าวัสดุการศึกษา 956,400            250 คน x 3,000     บาท + 258 คน x 800    บาท
2.2.4 ค่าสาธารณุปโภค 222,120            
   1) ค่าไฟฟ้า 120,000            12 เดือน x 10,000   บาท
   2) ค่านํ้าประปา -                    12 เดือน x -         บาท
   3) ค่าไปรษณีย์ 12,000              12 เดือน x 1,000     บาท
   4) ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 38,520              12 เดือน x 3,210     บาท
   5) ค่าโทรศัพท์
     - ค่าโทรศัพท์ส านักงาน 9,600                12 เดือน x 800        บาท
     - ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ผอ.สถาบัน 12,000              12 เดือน x 1,000     บาท x 1 คน
     - ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี รอง.ผอ.สถาบัน 12,000              12 เดือน x 500        บาท x 2 คน
     - ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ผช.ผอ.สถาบัน 12,000              12 เดือน x 500        บาท x 2 คน
     - ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ผอ.ส านัก 6,000                12 เดือน x 500        บาท x 1 คน
2.3 งบลงทุน
2.3.1 ปรับปรุงอาคารอ านวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ต.บ้านต๋อม อ.
เมือง จ.พะเยา	

834,100            

2.4 งบเงินอุดหนุน
2.4.1 ..... -                    
2.5 งบรายจ่ายอ่ืน
2.5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพก าลังคนสู่มาตรฐานอาชีพเพ่ือตอบสนองต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2,091,730         

คําช้ีแจง

* ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6 คน x 12 เดือน
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3.3 แผนงาน/โครงการ

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ท่ี ตัวช้ีวัด งบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน

1 โครงการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ประจ าปี 
งบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี นักเรียนนักศึกษา ประชาชนท่ัวไป
 มีผลส ารวจความพึงพอใจร้อยละ 80

233,400      กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน
ตามภารกิจของสถาบัน (Organization 
Development)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคมเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี ครู/อาจารย์ ท่ีเข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 90

50,000        งานบุคลากร

ส านักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมือ
อาชีวศึกษา

3 โครงการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับ
สถานประกอบการองค์กรภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ

ผู้บริหาร ครู/อาจารย์ ผู้แทนสถานประกอบการ มีผล
ส ารวจความพึงพอใจร้อยละ 80

30,000        กลุ่มความร่วมมือและการจัดการ
อาชีวศึกษา

4 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการ
อาชีวศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี นักเรียนนักศึกษา ประชาชนท่ัวไป
 มีผลส ารวจความพึงพอใจร้อยละ 80

30,000        กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
5 โครงการการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย

และนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
คร้ังท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลงานทางวิชาการบุคลากรของหน่วยงานภายในสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  ไม่น้อยกว่า 10 
ผลงาน

100,000      กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

6 โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนและ
เทคนิค การเขียนบทความวิจัยและบทความทาง
วิชาการเพ่ือการเผยแพร่”

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มีระบบ กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

คณาจารย์ท่ีเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ 
ความสามารถในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ในระดับดี

53,000        กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

7 โครงการวิจัยการพัฒนาบริหารการจัดการงานใน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มีระบบ กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

มีการพัฒนาในระบบการบริหารการจัดการงานใน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80

105,000      กลุ่มงานวิจัย และพัฒนาความร่วมมือ

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้มีการท างานวิจัยของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประจ าปี 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี
 และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ

ร้อยละ ๑๐๐ ของอาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีการด าเนินการวิจัย
สาขาวิชาละ 1 เร่ือง

70,000        กลุ่มงานวิจัย และพัฒนาความร่วมมือ
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ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
9 โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

(ฝึกซ้อมย่อย) บัณฑิตผู้ท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 – 2564 สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็น
พลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ

บัณฑิต และคณาจารย์ 6 สถานศึกษา คณะผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้เข้าร่วม 
โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ฝึกซ้อม
ย่อย) บัณฑิตผู้ท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 – 2564

351,670      กลุ่มส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
โครงการพิเศษ

10 โครงการจิตอาสา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี  1 เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการจิตอาสา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 80

229,130      กลุ่มส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
โครงการพิเศษ

11 โครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
(ต่อเน่ือง) ประจ าปีการศึกษา  2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี  1 เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการจิตอาสา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 80

145,620      กลุ่มส่งเสริมพัฒนาองค์กรวิชาชีพและ
กิจการนักศึกษา

12 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ท่ีส าเร็จปีการศึกษา 
2563-2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็น
พลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ

นักศึกษามีความพึงพอใจการด าเนินการกิจกรรม
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ท่ีส าเร็จปีการศึกษา 
2563-2564 ร้อยละ 80

251,270      กลุ่มส่งเสริมพัฒนาองค์กรวิชาชีพและ
กิจการนักศึกษา

อาชีวศึกษาบัณฑิต
13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบฐานข้อมูล

ด้านการประกันคุณภาพ (IVEQA Online)
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับความรู้
 ความเข้าใจในการการท าข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
IVEQA Online ร้อยละ 80

25,800        กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา

14 โครงการการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้รับการนิเทศการสอนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

24,800        กลุ่มหลักสูตรและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

15 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา

- หลักสูตรท่ีเปิดสอนต้ังแต่ ปีพ.ศ. 2556 – 2565 ได้รับการ
การประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร จ านวน 14 หลักสูตร 
ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดี
- ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ได้รับผลการ
ประเมินอยู่ในระดับปานกลาง

183,800      กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา

16 โครงการการประชุมหัวหน้าภาควิชา และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ประสานงานปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคมเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

- รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 6  คน  
- หัวหน้าภาควิชา 14  คน
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  14 คน
- ผู้ประสานงานปริญญาตรีฯ จ านวน 6 คน

30,600 กลุ่มหลักสูตรและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

17 โครงการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2561 ปรับปรุง พ.ศ.2565  
จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคแพร่  และ 2) สาขาวิชาการท่องเท่ียว วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย

52,640 กลุ่มหลักสูตรและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

18 โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ก่อนจบการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็น
พลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผ่าน
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ระดับเทียบเท่า B2 ร้อยละ 80

75000 กลุ่มหลักสูตรและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

19 โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน ชุมชน และสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพโดยความมี
ส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

มีการบริการวิชาการและวิชาชีพตอบสนอง
ความต้องการของท้องถ่ิน ชุมชน และสังคม 
จ านวน 100  หลังคาเรือน

0 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ด าเนินการ
ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
พะเยา

รวม 2,041,730   25
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ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ท่ี งบประมาณ
1 ท ำบุญอำคำรปฏิบัติกำรเอนกประสงค์ ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริม

คุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำผู้เรียนอำชีวศึกษำให้สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง

              14,100

2 โครงกำร จัดหำครุภัณฑ์สนับสนุนกำรเรียนรู้ระดับ
ปริญญำตรี

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              24,600

3 โครงกำร ปรับปรุงห้องเรียนร่วม บริเวณช้ัน ๒ อำคำร
ปฏิบัติกำรเอนกประสงค์

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำผู้เรียนอำชีวศึกษำให้สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง

              26,400

4 โครงกำรสอบคัดเลือกและรับมอบตัวนักศึกษำใหม่ ระดับ
ปริญญำตรี ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

                7,600

5 โครงกำร ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ระดับปริญญำตรี ประ
จำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              12,450

6 โครงกำร ปฐมนิเทศนักศึกษำระดับปริญญำตรี ก่อนออก
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในสถำนประกอบกำร ประจำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖5

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

                8,030

7 โครงกำร จิตอำสำ ศำสนำ และศิลปวัฒนธรรม ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

                4,900

8 โครงกำร สอบมำตรฐำนวิชำชีพหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              14,300

9 โครงกำร สอบมำตรฐำนวิชำชีพเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

                8,300

10 โครงกำร โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำอังกฤษ ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              12,900

11 โครงกำร ปัจฉิมนิเทศผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและนำเสนอ
ผลงำนวิชำกำรของนักศึกษำ

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              24,900

12 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับ
ปริญญำตรี สำขำวิชำเทคโนโลยียำนยนต์ ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๕

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

            716,730

13 โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรี สำขำวิชำ
เทคโนโลยียำนยนต์

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

                4,250

14 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับนักศึกษำใหม่ ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

                6,900

15 โครงกำร พัฒนำสมรรถนะวิชำชีพของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร “เกียร์
อัตโนมัติ และไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยำนยนต์”

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

                4,000

16 โครงกำร พัฒนำสมรรถนะวิชำชีพของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร “ระบบ
ไฮบริครถยนต์โตโยต้ำ”

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

                6,700

3.4.1 โครงการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
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17 โครงกำร อบรมเชิงปฏิบัติกำรใช้เคร่ืองมือวิเครำะห์ปัญหำ
รถยนต์ สำหรับหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

                6,500

18 โครงกำร อบรมเชิงปฏิบัติกำรใช้เคร่ืองมือตรวจสภำพ
รถยนต์สำหรับหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

                3,700

19 โครงกำรแสดงผลงำนทำงวิชำกำรและสอบวิชำโครงกำร
พัฒนำทักษะวิชำชีพ ๒

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

                   700

20 โครงกำรทวนสอบ ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

                8,100

21 โครงกำรบัณฑิตอำสำ ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              14,940

22 โครงกำรนิเทศนักศึกษำฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              12,800

23 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์ ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำผู้เรียนอำชีวศึกษำให้สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง

              50,566

24 โครงกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำร (กำรแข่งขันกีฬำภำยใน
เช่ือมควำมสัมพันธ์ระดับปริญญำตรี)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำผู้เรียนอำชีวศึกษำให้สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง

                5,000

25 โครงกำรฝึกประสบกำรณ์ด้ำนกำรปฏิบัติกำรในสถำน
ประกอบกำรของอำจำรย์

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรยกระดับครู อำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้สอดรับกับกำรเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ ครู อำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ภำคเหนือ 2

                      -   

26 โครงกำรพัฒนำผลงำนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพ่ือให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพระดับ
ปริญญำตรี

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรยกระดับครู อำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้สอดรับกับกำรเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ ครู อำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ภำคเหนือ 2

              25,000

27 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี สำขำวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำ
 ปีกำรศึกษำ 25๖๕

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรยกระดับครู อำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้สอดรับกับกำรเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ ครู อำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ภำคเหนือ 2

            774,336

28 โครงกำรบัณฑิตอำสำ ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำผู้เรียนอำชีวศึกษำให้สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง

              18,000

29 โครงกำรนิเทศนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ในสถำน
ประกอบกำร และศึกษำดูงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ระดับปริญญำตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีไฟฟ้ำ (ต่อเน่ือง)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              46,750

30 โครงกำรสนับสนุนคณำจำรย์ดำเนินงำนวิจัย ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรยกระดับครู อำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้สอดรับกับกำรเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ ครู อำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ภำคเหนือ 2

              10,000

31 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรระบบควบคุมอัตโนมัติในงำนอุตสำหกรรม

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรยกระดับครู อำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้สอดรับกับกำรเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ ครู อำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ภำคเหนือ 2

                8,400

32 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกระบวนกำรควบคุมของไหลในงำนอุตสำหกรรม

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรยกระดับครู อำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้สอดรับกับกำรเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ ครู อำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ภำคเหนือ 2

                8,000

33 โครงกำรฝึกประสบกำรณ์ในสถำนประกอบกำรของ
อำจำรย์

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรยกระดับครู อำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้สอดรับกับกำรเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ ครู อำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ภำคเหนือ 2

                9,260

34 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำศึกษำดูงำน ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

                7,790
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35 โครงกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำร (กำรแข่งขันกีฬำภำยใน
เช่ือมควำมสัมพันธ์ระดับปริญญำตรี)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำผู้เรียนอำชีวศึกษำให้สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง

                3,560

36 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำฝึกอบรม IoT ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              13,400

37 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำอบรมโปรแกรม
ออนไลน์

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

                7,700

38 โครงกำรแนะแนวศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี ประจำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๕

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              10,610

รวม          1,942,227
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ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ท่ี งบประมาณ
1 จัดท ำควำมร่วมมือเพ่ือจัดกำรอำชีวศึกษำกับสถำนศึกษำ ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมควำมร่วมมือกำรสนับสนุน

งำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลยุทธ์ท่ี 7 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำกับสถำนประกอบกำรองค์กรภำครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

            750,000

2 กำรปรับปรุงและพัฒนำห้องวิจัยฯ ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมควำมร่วมมือกำรสนับสนุน
งำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำกับสถำนประกอบกำรองค์กรภำครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

              30,000

3 กำรศึกษำควำมต้องกำร ควำมพึงพอใจของสถำน
ประกอบกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมควำมร่วมมือกำรสนับสนุน
งำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำกับสถำนประกอบกำรองค์กรภำครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

              10,000

4 จัดกำรแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถำนศึกษำ ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

            210,000

5 อบรมเชิงปฏิบัติกำรงำนวิจัย ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมควำมร่วมมือกำรสนับสนุน
งำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ ด้ำนอำชีวศึกษำ เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ

            130,000

6 ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัยกำรบริหำรเพ่ือพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมควำมร่วมมือกำรสนับสนุน
งำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ ด้ำนอำชีวศึกษำ เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ

            100,000

7 พัฒนำนวัตกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมควำมร่วมมือกำรสนับสนุน
งำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ ด้ำนอำชีวศึกษำ เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ

                5,000

8 เตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินสถำนศึกษำรำงวัล
พระรำชทำน

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              99,000

9 เสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในกำร
อำชีวศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ

              50,000

10 กำรประเมินคุณภำพภำยในระดับรำยบุคคล ระดับ
สำขำวิชำ และระดับสถำนศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ตำม
มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              30,000

11 จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ้ำปีงบประมำณ 2565 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              41,000

12 จัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำ ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2565 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              15,000

13 กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงของ
สถำนศึกษำ

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              50,000

14 จัดซ้ือครุภัณฑ์พัฒนำงำนวำงแผนฯ ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำผู้เรียนอำชีวศึกษำให้สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง

              65,000

15 ปรับปรุงระบบเครือข่ำยสัญญำณไร้สำย (WIFI) ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรให้บริกำรวิชำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศด้ำน
กำรอำชีวศึกษำท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

            400,000

16 ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ำย ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรให้บริกำรวิชำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศด้ำน
กำรอำชีวศึกษำท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

            360,000

17 ส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกำร และกำรประกอบอำชีพ
อิสระ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมควำมร่วมมือกำรสนับสนุน
งำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำกับสถำนประกอบกำรองค์กรภำครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

            110,000

18 หำรำยได้ระหว่ำงเรียน ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              25,000

3.4.2 โครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย



                  30

19 ส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมผู้เรียน ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

         1,926,000

20 สืบสำนแนวพระรำชด ำริ ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              95,300

21 อบรมให้ควำมรู้เร่ืองสุขำภิบำลอำหำรแก่ผู้ประกอบกำร
ร้ำนค้ำ

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

                6,500

22 ตรวจสุขภำพนักเรียน นักศึกษำ ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

            330,000

23 บริจำคโลหิตจำกวันแม่สู่วันพ่อ ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

                8,000

24 พัฒนำสภำพแวดล้อมโรงอำหำรฯ ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              97,200

25 ฝึกอบรม 108 อำชีพ ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              50,000

26 ฝึกอบรมอำชีพในโรงเรียนต้ำรวจตระเวนชำยแดน ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              45,000

27 ศูนย์ซ่อมสร้ำงเพ่ือชุมชน (Fixit Center) ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรให้บริกำรวิชำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพโดย
ควำมมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม

            250,000

28 ฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันเพ่ือคนพิกำร ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรให้บริกำรวิชำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพโดย
ควำมมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม

              30,000

29 ฝึกอบรมวิชำชีพระยะส้ันเพ่ือประชำชน ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรให้บริกำรวิชำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพโดย
ควำมมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม

              50,000

30 พัฒนำห้องปฏิบัติงำน ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              35,000

31 สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติด ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              50,000

32 จัดท ำคู่มือนักเรียน นักศึกษำ ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              91,500

33 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษำเก่ำ ระดับช้ัน ปวช.
2,3 ปวส.2 และป.ตรี ปีท่ี 2 ภำคเรียนท่ี 1/65

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

            127,000

34 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษำ ทุกช้ันปี ภำคเรียนท่ี
 2/64

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

            140,000
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35 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษำใหม่ ประจ้ำปี
กำรศึกษำ 2565

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              90,000

36 ลดปัญหำออกกลำงคัน ภำคเรียน 2/64 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              26,000

37 ลดปัญหำออกกลำงคัน ภำคเรียน 1/65 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              17,000

38 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษำผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              56,125

39 ประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษำ ในจังหวัดเชียงรำย ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              36,500

40 แนะแนวกำรศึกษำต่อในวิชำชีพ ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              94,000

41 ติดตำมภำวะกำรมีงำนท ำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

                8,000

42 เย่ียมบ้ำนนักเรียนนักศึกษำทุนกำรศึกษำและกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              55,000

43 พัฒนำห้องกำรเงินและบัญชี ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              73,000

44 จัดซ้ือแผ่นพลำสติกเคลือบส ำหรับเก็บรักษำระเบียน
แสดงผลกำรเรียน

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              25,000

45 วัสดุพัฒนำงำนทะเบียน ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              30,000

46 พัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลประวัติ ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              40,000

47 จัดซ้ือครุภัณฑ์พัฒนำงำนทะเบียน ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              25,000

48 พิธีมอบประกำศนียบัตรผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

            320,250

49 ดูแลบ้ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              82,500

50 ดูแลบ้ำรุงรักษำลิฟท์ อำคำร 6 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              68,480
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51 ดูแลบ้ำรุงรักษำลิฟท์ อำคำร 8 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

            120,000

52 กำรให้บริกำรห้องน้ ำ ห้องส้วม ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

            396,000

53 ดูแลรักษำหม้อแปลงไฟฟ้ำ ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              40,000

54 จัดซ้ือรถโดยสำรขนำด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

         1,800,000

55 จัดซ้ือครุภัณฑ์พัฒนำงำนบริหำรงำนท่ัวไป (งำนสำรบรรณ) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              60,000

56 พัฒนำงำนบริหำรงำนท่ัวไป (งำนสำรบรรณ) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

            120,000

57 จัดซ้ือครุภัณฑ์ งำนประชำสัมพันธ์ สู่คุณภำพไทยแลนด์ 
4.0

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              10,000

58 พัฒนำงำนประชำสัมพันธ์ สู่คุณภำพไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

            100,000

59 ชิมเค้ก เปิดบ้ำน งำนอำชีพ ต่อยอดอนำคต ก้ำหนด
ปัจจุบัน สืบสำนอดีต ปีท่ี 18 (2022)

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              76,000

60 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน และบริเวณเอนกประสงค์ ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

         2,040,000

61 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถำนศึกษำ ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              20,000

62 เคร่ืองกรองน้ ำำด่ืมสะอำด ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              15,000

63 พัฒนำบุคลำกร ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรยกระดับครู อำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้สอดรับกับกำรเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ ครู อำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ภำคเหนือ 2

            800,000

64 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

            300,000

65 ศึกษำดูงำนในสังกัด สอศ. และในประเทศ ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

            800,000

66 ตรวจสุขภำพประจ้ำ ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              80,000



                  33

67 พัฒนำเทคโนโลยีระบบงำนบุคลำกร ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

            120,000

68 พัฒนำบุคลำกรควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำอำชีวศึกษำไทย
ต่ำงประเทศ

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรยกระดับครู อำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้สอดรับกับกำรเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ ครู อำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ภำคเหนือ 2

            600,000

69 กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ 
(V-Net)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              15,000

70 ประเมินมำตรฐำนวิชำชีพอำชีวศึกษำ ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมนักศึกษำทุกหลักสูตรในสถำบัน ให้มี
ผลกำรประเมินผ่ำนมำตรฐำนวิชำชีพ

              50,000

71 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผู้เรียนอำชีวศึกษำ ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              20,000

72 สัปดำห์ห้องสมุด ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

                2,500

73 พัฒนำกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีฯ ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมควำมร่วมมือกำรสนับสนุน
งำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำกับสถำนประกอบกำรองค์กรภำครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

            250,000

74 พัฒนำงำนส่ือกำรเรียนกำรสอน ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

            355,000

75 เพ่ิมประสิทธิภำพส่ือกำรเรียนกำรสอน ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

                4,500

76 พัฒนำงำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              20,000

77 บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพสู่ชุมชน ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรให้บริกำรวิชำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพโดย
ควำมมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม

            100,000

78 พัฒนำคุณภำพภำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำร
ปฏิบัติรำยวิชำ

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในกำร
อำชีวศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ

              20,000

79 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ระดับสถำนศึกษำ ระดับ
อำชีวศึกษำ ระดับภำค ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรให้บริกำรวิชำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพโดย
ควำมมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม

            300,000

80 จัดกำรศึกษำร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ และมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย (ทวิศึกษำ)

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมควำมร่วมมือกำรสนับสนุน
งำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำกับสถำนประกอบกำรองค์กรภำครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

            500,000

81 ส่งเสริมกำรจัดโครงงำนวิทยำศำสตร์ นิทรรศกำร 
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร และวิชำชีพ

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรให้บริกำรวิชำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพโดย
ควำมมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม

            250,000

82 พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมควำมร่วมมือกำรสนับสนุน
งำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำกับสถำนประกอบกำรองค์กรภำครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

            100,000

83 พัฒนำศักยภำพครูสู่ครูมืออำชีพ โดยกำรใช้ระบวนกำร
ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรยกระดับครู อำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้สอดรับกับกำรเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ ครู อำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ภำคเหนือ 2

              30,000

84 พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่ำง ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2565 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              30,000
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85 ยกระดับทักษะทำงภำษำส ำหรับผู้เรียน ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              20,000

86 ค่ำยภำษำอังกฤษ นร. นศ. ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

            365,400

87 ค่ำยภำษำจีน ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

            360,000

88 พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิ
สติกส์

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

                4,000

89 บริกำรวิชำชีพสู่ชุมชนและจิตอำสำ แผนกวิชำกำร
จัดกำรโลจิสติกส์

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรให้บริกำรวิชำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพโดย
ควำมมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม

                7,430

90 ยกระดับฝีมือและทักษะนักศึกษำสำขำวิชำกำรจัดกำรโล
จิสติกส์สู่มำตรฐำนอำชีพร่วมกับสถำบันพัฒนำฝีมือ
แรงงำนนำนำชำติ

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              30,000

91 ศึกษำดูงำนพัฒนำศักยภำพครู ต่อยอดควำมรู้ มุ่งพัฒนำ
กำรศึกษำสู่ผู้เรียน

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรยกระดับครู อำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้สอดรับกับกำรเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ ครู อำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ภำคเหนือ 2

              40,000

92 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรตลำด เพ่ือชุมชนสู่สังคมท่ี
ย่ังยืน

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรให้บริกำรวิชำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพโดย
ควำมมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม

                1,000

93 Marketing Fair ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรให้บริกำรวิชำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพโดย
ควำมมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม

              10,000

94 แนะแนวกำรศึกษำ สู่กำรเรียนวิชำชีพ ด้ำนกำรตลำด ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรให้บริกำรวิชำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพโดย
ควำมมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม

                5,000

95 ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ดีด ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              36,000

96 บริกำรวิชำชีพสู่ชุมชนแผนกวิชำ กำรเลขำนุกำร ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรให้บริกำรวิชำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพโดย
ควำมมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม

              10,000

97 บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพสู่ชุมชน แผนกวิชำเทคโนโลยี
ธุรกิจดิจิทัล

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรให้บริกำรวิชำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพโดย
ควำมมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม

                5,000

98 พัฒนำผู้เรียนแผนกวิชำเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสู่กำรเป็น
ผู้ประกอบกำรหรือประกอบอำชีพอิสระโดยวิทยำกร
ผู้เช่ียวชำญภำยนอก

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

                5,000

99 บริกำรวิชำชีพสู่ชุมชนแผนกวิชำเทคโนโลยีศิลปกรรม ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรให้บริกำรวิชำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพโดย
ควำมมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม

              17,000

100 บริกำรวิชำชีพคหกรรมศำสตร์สู่ชุมชน ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรให้บริกำรวิชำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพโดย
ควำมมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม

              21,800
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101 เปิดโลกทัศน์กำรศึกษำคหกรรมศำสตร์ สู่กำรศึกษำยุค 
Thailand 4.0

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรให้บริกำรวิชำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพโดย
ควำมมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม

              20,000

102 ส่งเสริมสถำนศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศเฉพำะ
ทำง ปีงบประมำณ 2565

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

            700,000

103 จัดซ้ือ ติดต้ัง และซ่อมแซม ครุภัณฑ์ประจ้ำสำขำวิชำ 
ปีงบประมำณ 2565

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

            800,000

104 ศึกษำดูงำน ด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ ส ำหรับนักเรียน 
นักศึกษำ

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรให้บริกำรวิชำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพโดย
ควำมมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม

            400,000

105 สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (15 ปี)

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

         8,493,190

106 ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

            282,500

107 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรำเทำภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

         5,972,000

108 โครงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรให้บริกำรวิชำกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนำระบบข้อมูลและ
สำรสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพโดย
ควำมมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม

            171,000

109 โครงกำรอำชีวะต้ำนยำเสพติด ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              40,000

110 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในกำรเป็นผู้ประกอบกำร ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

            190,000

111 โครงกำรขับเคล่ือนควำมร่วมมือกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ภำครัฐและเอกชน

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมควำมร่วมมือกำรสนับสนุน
งำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำกับสถำนประกอบกำรองค์กรภำครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

              91,000

112 โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำอำชีวศึกษำไทย
กับต่ำงประเทศ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมควำมร่วมมือกำรสนับสนุน
งำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำกับสถำนประกอบกำรองค์กรภำครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

            500,000

113 โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมืออำชีวศึกษำสู่มำตรฐำน
นำนำชำติ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมควำมร่วมมือกำรสนับสนุน
งำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำกับสถำนประกอบกำรองค์กรภำครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

            160,000

114 โครงกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและ
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ทวิศึกษำ)

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมควำมร่วมมือกำรสนับสนุน
งำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำกับสถำนประกอบกำรองค์กรภำครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

            945,000

115 โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพระยะส้ันฐำนสมรรถนะ ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมควำมร่วมมือกำรสนับสนุน
งำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำกับสถำนประกอบกำรองค์กรภำครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ

            104,000

116 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
โดยรูปแบบกำรวิจัยฯ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมควำมร่วมมือกำรสนับสนุน
งำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มีระบบ กลไกกำรบริหำรและ
พัฒนำงำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

              35,000

117 โครงกำรพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ 
(Excellent Center)

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมควำมร่วมมือกำรสนับสนุน
งำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้มีระบบ กลไกกำรบริหำรและ
พัฒนำงำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

         1,900,000

118 โครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (Excellent Teacher 4.0)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรยกระดับครู อำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้สอดรับกับกำรเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ ครู อำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ภำคเหนือ 2

              30,000



                  36

119 โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              74,900

120 โครงกำรบูรณำกำรกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพกับกำร
เสริมสร้ำงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
อำชีวศึกษำ (Fix it = จิตอำสำ)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

            355,500

121 โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคัน ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

              17,000

122 โครงกำรยกระดับกำรจัดกำรเรียน กำรสอนใน
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ สู่มำตรฐำนอำเซียน

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

            591,700

123 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ผู้เรียนเพ่ือกำรด้ำรงชีวิต
ในศตวรรษ 21

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

            355,000

124 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะอำชีพให้กับผู้เรียนตำม
นโยบำยลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

            210,000

125 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำพฤติกรรมเส่ียงของ
ผู้เรียนอำชีวศึกษำ

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

            171,000

126 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมควำมร่วมมือกำรสนับสนุน
งำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ควำมรู้      ด้ำนอำชีวศึกษำ เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ

              30,000

127 โครงกำรเร่งประสิทธิภำพกำรสอนครูอำชีวศึกษำ ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรยกระดับครู อำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้สอดรับกับกำรเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ ครู อำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ภำคเหนือ 2

            379,200

128 โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรขับเคล่ือนกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำ

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรอำชีวศึกษำ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรโดยรวมของสถำนศึกษำสังกัดสถำบันกำร
อำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล

              17,000

129 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรต้ังครรภ์ในเยำวชน
คนพันธ์ุ R

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำให้ได้ก ำลังคนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในควำม
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนอำชีวศึกษำให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชำชีพอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ

            120,000

130 โครงกำรจัดหำบุคลำกรสนับสนุนเพ่ือคืนครูสู่ห้องเรียน ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรยกระดับครู อำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้สอดรับกับกำรเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ ครู อำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ภำคเหนือ 2

            235,200

131 โครงกำรจ้ำงครูวิชำชีพผู้ทรงคุณค่ำ ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรยกระดับครู อำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้สอดรับกับกำรเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ ครู อำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ภำคเหนือ 2

            340,000

รวม        41,070,406
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ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ท่ี งบประมาณ
1 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี

ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

         5,185,585

2 ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ี,ครูพิเศษสอน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

         4,625,280

3 อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้  ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

              71,000

4 การหารายได้ระหว่างเรียน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

              50,000

5 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

            189,600

6 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักรียน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

            117,600

7 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

            200,000

8 เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

              50,000

9 ลดปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

              21,000

10 ค่าจ้างครูต่างชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

                      -   

11 เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

         2,128,600

12 พัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพโดย
ความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

            495,000

13 ส่งเสริมการประกอบการอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษากับสถานประกอบการองค์กรภาครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

            100,000

14 โครงการเฉลิมพระเกียรติ (ตามรอยพระยุคลบาท) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

            850,000

15 โครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษากับสถานประกอบการองค์กรภาครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

                5,000

16 Christmas Day ประจ าปีการศึกษา 2563 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

                3,000

17 อาเซียนศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

                5,000

18 วันสาคัญทางศาสนา ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

              30,000

19 วันสาคัญทางภาคไทย ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

                5,000

3.4.3 โครงการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
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20 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

                8,128

21 ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

                      -   

22 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน ให้มี
ผลการประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

              50,000

23 สอบมาตรฐานวิชาชีพ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

              50,000

24 อบรมขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

              10,000

25 สอบมาตรฐานวิชาชีพช่างยนต์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน ให้มี
ผลการประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

              20,000

26 อบรมด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในการเพ่ิม
ศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และ
สมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ

                4,460

27 นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

              10,000

28 ฟุตบอลเช่ือมสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

              15,000

29 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนระบบเช้ือเพลิงควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

              50,000

30 จัดฝึกอบรมทักษะการพ่นซ่อมสีรถยนต์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

              10,000

31 เชิญผู้เช่ียวชาญพัฒนาผู้เรียนแผนกช่างไฟฟ้า ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

                5,275

32 ตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุนการค้นหา สร้าง และ
พัฒนาระบบคลังปัญญาวิชาชีพ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนด้านความเป็นพลเมือง  โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการ    อยู่ร่วมกันใน สังคมพหุวัฒนธรรม 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

            150,000

33 บริหารความเส่ียง ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา

              20,000

34 เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

              50,000

35 กิจกรรมการ เปิด - ปิด การประชุมวิชาการและแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษากับสถานประกอบการองค์กรภาครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

              28,075

36 กิจกรรมการเตรียมการรับการประเมินองค์การมาตรฐาน
ดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

                9,690



                  39

37 เลือกต้ังนายกอวท. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียง
ราย

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

                6,000

38 เสริมสร้างภาวะผู้นาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

              10,800

39 จัดหาวัสดุเวชภัณฑ์ยา ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

              60,000

40 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ใหม่ และประชุมผู้ปกครองประจ าปีการศึกษา 2563

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

            100,000

41 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของ
นักเรียนหอพัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

              69,810

42 สวดมนต์แปลในวันศุกร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

              15,000

43 ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

              24,000

44 โรงเรียนสะอาดจากกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

              16,300

45 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

              17,500

46 ประกวดร้องเพลงโฟล์คซอง ระดับสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

                1,700

47 ประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง) ชาย – หญิง ระดับ
สถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

                2,200

48 ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย - หญิง ระดับสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

                2,200

49 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ รอบคัดเลือกระดับ
จังหวัด (อศจ.)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

              68,000

50 การแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษ
กเชียงราย

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

              70,000

51 ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

              13,000

52 ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (วันลอย
กระทง)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

              12,900

53 ส่งเสริมกิจกรรมชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

              57,000

54 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนาทาบุญวาง
ศิลาฤกษ์ตึก

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

              15,000

55 ความร่วมมือกับสถานประกอบการสถานศึกษาหน่วยงาน
ต่างๆ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษากับสถานประกอบการองค์กรภาครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

              20,000



                  40

56 ส่งเสริมการจัดท านวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยของครูและผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

              91,000

57 สนับสนุนส่งเสริมการนาเสนอผลงานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์
งานวิจัยของครูและผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

              10,000

58 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2563งา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา

              20,000

59 อบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

              35,000

60 ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายภายใน วท.กภ.ชร. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              95,000

61 การพัฒนาระบบงานส านักงานการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
งานบริหารงานท่ัวไป

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              42,000

62 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับทุกฝ่ายในงานบริหารการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

            180,000

63 จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์เพ่ือทาบัตร นักเรียน-นักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              30,000

64 มอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

              60,800

65 กิจกรรมวันส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

              20,000

66 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของ
สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              60,000

67 ส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน (ห้องสมุด) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

                5,000

68 เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เก่ียวกับทักษบาร์เทน
เดอร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

              12,000

69 เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เก่ียวกับงานบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

              10,000

70 ออกนิเทศ ติดตาม นักเรียน ในสถานประกอบการ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษากับสถานประกอบการองค์กรภาครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

              30,000

71 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน ให้มี
ผลการประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

                      -   

72 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอาคารและสถานท่ี วท.กภ.ชร ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

            140,000

73 ประชุมช้ีแจงรูปแบบแนวทางการจัดการเรียนการสอน
แบบทวิศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษากับสถานประกอบการองค์กรภาครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

              19,035



                  41

74 การขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษากับสถานประกอบการองค์กรภาครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

              16,330

75 อบรมพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

            100,000

76 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
ดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

              90,000

77 อบรมทักษะการพ่นซ่อมสีรถยนต์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

              15,000

78 ศึกษาดูงาน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

            100,000

79 ฝึกอาชีพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพโดย
ความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

                      -   

80 พัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix 
it Center) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพโดย
ความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

                      -   

81 ศุนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) แบบถาวร 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพโดย
ความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

                      -   

82 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการด ารงชีวิตหารายได้
ระหว่างเรียนฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพโดย
ความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

            310,000

83 ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารีพัฒนาซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เบ้ืองต้นประจ าปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพโดย
ความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

                      -   

84 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพบริเวณชายแดนเพ่ือ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

                      -   

85 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการด ารงชีวิตหารายได้
ระหว่างเรียนฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

              79,200

86 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
 ประจ าปีการศึกษา 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

                      -   

87 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

         1,045,500

88 ปรับปรุงพ้ืนท่ีก้ันห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

            200,000

89 ปรับปรุงห้องกองทุนเพ่ือความเสมอภาค ทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              80,000

90 ปรับปรุงห้องเรียน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

                4,950
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91 ปรับปรุงห้องพยาบาล ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              25,400

92 ปรับปรุงห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

            170,000

93 จัดหาเคร่ืองดนตรีส าหรับงานนันทนาการ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              74,500

94 ปรับปรุงห้องเรียนเขียนแบบ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

            125,500

95 ปรับปรุงต่อเติมพ้ืนท่ีปฏิบัติงานสาขางานตัวถังและสี
รถยนต์

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              60,000

96 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์จัดท าป้าย ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              15,000

97 พัฒนาห้องเรียนคุณภาพเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              36,500

98 ปรับปรุงก้ันห้องเรียนรู้เฉพาะทาง ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

            244,000

99 ปรับปรุงห้องเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์และเขียน
โปรแกรม CNC

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              90,000

100 ปรับปรุงห้องเรียน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              86,470

101 ปรับปรุงห้องเรียนแปรรูปและถนอมอาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

            550,495

102 จัดหาโต๊ะเก้าอ้ีเขียนแบบ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              72,120

103 ปรับปรุงห้องร้านค้าสวัสดิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              40,000

104 ปรับปรุงห้องเขียนแบบ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              75,000

105 จัดหาชุดฝึกการเตรียมช้ันทดสอบรอบเช่ือมแบบทาลาย
สภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

            100,000

106 จัดหาชุดฝึกทดสอบรอบเช่ือมแบบไม่ทาลายสภาพด้วย
แม่เหล็ก

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              90,000
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107 ปรับปรุงอาคารฝึกติดต้ังไฟฟ้า ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

            200,000

108 จัดท าต ารา ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

                4,660

109 จัดหาเคร่ืองปร้ินท์เตอร๋ขนาด A3 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              16,480

110 รับปรุงห้องเรียน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              50,000

111 จัดหาซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเคร่ืองสารองไฟ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              25,000

112 ปรับปรุงและพัฒนาห้องประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              32,050

113 จัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองป้ัมลม ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              25,000

114 ปรับปรุงติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างพ้ืนท่ีปฏิบัติงานสาขา
งานตัวถังและสีรถยนต์

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              20,000

115 ปรับปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประจ าห้องเรียน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              64,000

116 จัดท าส่ือการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              50,000

117 ปรับปรุงห้องเรียน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              15,000

118 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ิน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              18,618

รวม        20,480,554
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ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ท่ี งบประมาณ
1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานผลด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ITA 2010
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

            110,000

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เตรียมความพร้อมเพ่ือขอมีและขอเล่ือน
วิทยฐานะ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

              30,000

3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนด้านความเป็นพลเมือง  โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการ    อยู่ร่วมกันใน สังคมพหุวัฒนธรรม 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

                3,000

4 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน นักศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

                3,000

5 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เน่ืองในวันต่อต้านยา
เสพติด

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนด้านความเป็นพลเมือง  โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการ    อยู่ร่วมกันใน สังคมพหุวัฒนธรรม 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

                3,000

6 โครงการจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

                5,000

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิทินโครงการ 
(อวท.และชมรมอ่ืนๆ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

              20,000

8 โครงการกีฬาภายในเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

              75,000

9 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดะบภาค ภาคเหนือ 
และระดับชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

            200,000

10 โครงการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

              35,000

11 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 (เดินทางไกล) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

              20,000

12 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 (เดินทางไกลและเข้าค่ายพัก
แรม)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

              55,000

13 กิจกรรมชุมนุมลูดเสือระดับภาค/ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

              20,000

14 กิจกรรมพัฒนาทักษะครูผู้สอนและลูกเสือพ่ีเล้ียง ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

                5,600

15 การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นร.ระดับช้ัน ปวช.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

              10,000

16 โครงการท าบุญตักบาตร ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

                3,000

3.4.4 โครงการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
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17 โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

              20,000

18 โครงการมุฑิตาจิต ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

              10,000

19 กิจกรรมส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

                7,980

20 โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวันปิยมหาราช

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

                3,000

21 โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรี
นครินทร์ทรา บรมราชชนี

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

                2,520

22 โครงการคล้ายวันสวรรคต รัชกาลท่ี 9 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

                1,000

23 โครงการต้ังธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

                5,000

24 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม รัชกาลท่ี 9 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

                3,000

25 โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

                3,000

26 โครงการถวายเทียนพรรษาสร้างศรัทธาท าความดี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

                3,000

27 โครงการถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 
สิงหาคม 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

                3,000

28 โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดาฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

                3,000

29 โครงการวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

                   500

30 โครงการ Big Cleaning Day ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

              20,000

31 โครงการปลูกต้นไม้ประจ าปีของชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

                2,000

32 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอก
สถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

                2,000

33 โครงการสวนพฤษศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

34 โครงการแผนงานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
(องค์การนักวิชาชีพฯ ชมรมวิชาชีพ และชมรมอ่ืนๆ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

            100,000

35 โครงการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพฯ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

              25,000

36 โครงการประชุมองค์การวิชาชีพฯ วท.พะเยา และการ
แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

              10,000
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37 โครงการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

                   600

38 โครงการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

              24,400

39 โครงการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

              90,000

40 โครงการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

              50,000

41 โครงการจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประจ าปี
การศึกษา 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

                3,000

42 โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษาใหม่

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

43 โครงการจัดท าสมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม Home Room ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

              10,000

44 โครงการสร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

              10,000

45 โครงการศึกษาดูงานในเรือนจ าต่อต้านยาเสพติดและ
พฤติกรรมเส่ียง

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนด้านความเป็นพลเมือง  โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการ    อยู่ร่วมกันใน สังคมพหุวัฒนธรรม 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

                5,000

46 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

              10,000

47 โครงการ English Camp ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

                3,000

48 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษ (วันคริสมาสต์) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

                3,000

49 โครงการแนะแนวสัญจรโรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา 
และใกล้เคียง ประจ าปีการศึกษา 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

              40,000

50 โครงการแนะแนวสัญจร เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานฤดู
หนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจ าปี 
2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

              10,000

51 โครงการแนะแนวสัญจร เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน งานวัน
เด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

              10,000

52 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้ท างานและศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

              10,000

53 โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

            180,000

54 โครงการประชุมช้ีแจงผู้ปกครองการท าความเข้าใจกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

                2,000



                  47

55 โครงการเย่ียมบ้าน ติดตามดูแลนักเรียนทุนการศึกษา 
(ต่อเน่ือง) ประจ าปีการศึกษา 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

                5,000

56 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา
 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

            100,000

57 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

              20,000

58 โครงการเย่ียมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ท่ีพักอาศัยนักเรียน 
นักศึกษา ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
นักเรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

              20,000

รวม          1,427,738
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ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ท่ี งบประมาณ
1 โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

60,500

2 โครงการฝ่ายวิชาการ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

138,600

3 โครงการฝ่ายแผนงาน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

1,525,000

4 โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

637,500

5 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครู ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

0

6 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

0

7 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกร ให้เป็น 
Smartfarmer

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพโดย
ความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

0

8 โครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานี โทรทัศน์ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

9 โครงการอนุรักษ์พัธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

0

10 โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

0

11 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

12 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิสทางการอาชีวศึกษา
(Excellent Center)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

13 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจ าปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

5,000

14 โครงการ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

3.4.5 โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
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15 โครงการวัสดุส านักงานและเอกสารการพิมพ์ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

100,000

16 โครงการงานบริหารท่ัวไป (งานเอกสารการพิมพ์) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

17 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

18 โครงการระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

3,000

19 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ี (ลูกจ้างช่ัวคราว) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

20 โครงการพัฒนาระบบงานบุคลากร ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

21 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

30,000

22 โครงการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

23 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

24 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

25 โครงการจัดซ้ือเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

26 โครงการจัดท าป้ายท าเนียบบุคลากร ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

2,500

27 โครงการงานอาคารสถานท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

100,000

28 โครงการรับใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0
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29 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เก็บเอกสารส าหรับงานทะเบียน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

30 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศห้องทะเบียน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

31 โครงการนิเทศการฝึกงานนักเรียน ปวช. 2 (เกษตรศาสตร์) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

5,000

32 โครงการวัสดุส านักงานและเอกสารการการพิมพ์ฝ่าย
วิชาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

100,000

33 โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกแผนกวิชาพืชศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

50,000

34 โครงการนิเทศการฝึกงานนักศึกษา ปวส. 2 (พืชศาสตร์) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

10,000

35 โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

60,000

36 โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาสัตวศาสตร์(475) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

37 โครงการนิเทศการฝึกงานนักศึกษา ปวส. 2 (สัตวศาสตร์) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

10,000

38 โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกแผนกวิชาธุรกิจเกษตร ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

30,000

39 โครงการนิเทศการฝึกงานนักศึกษา ปวส. 2 (ธุรกิจเกษตร) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

10,000

40 โครงการศึกษาดูงานแหล่งท่องเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

3,100

41 จัดซ้ือตู้เก็บอุปกรณ์อาคารปฏิบัติการท่องเท่ียว ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

42 จัดซ้ือครุภัณฑ์และเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0
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43 ซ่อมแซมห้องสุขา ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

44 โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

16,000

45 โครงการนิเทศการฝึกงานนักศึกษา ปวส. 2 (อุตสาหกรรม
เกษตร)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

10,000

46 แผนกการปรับปรุงห้องเรียนแผนกอุตสาหกรรมเกษตร ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

47 จัดหาเคร่ืองปรับอากาศแผนกอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

48 จัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนแผนก ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

49 โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างกลเกษตร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

14,000

50 โครงการจัดสร้างห้องน้ าแผนกวิชาช่างกลเกษตร ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

51 โครงการจัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงส าหรับห้องประชุม ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

52 โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

30,000

53 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องเรียนและห้องพัก
ครู

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

54 โครงการวันสุทนทรภู่ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

3,000

55 โครงการ English Camp 2022 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

56 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนด้านความเป็นพลเมือง  โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการ    อยู่ร่วมกันใน สังคมพหุวัฒนธรรม 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

5,000

52

57 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถาน
ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนด้านความเป็นพลเมือง  โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการ    อยู่ร่วมกันใน สังคมพหุวัฒนธรรม 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

5,000



58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์ โควิด 19

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

7,500

59 โครงการจัดซ้ือวัสดุสอบวัดผล ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนด้านความเป็นพลเมือง  โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการ    อยู่ร่วมกันใน สังคมพหุวัฒนธรรม 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

0

60 โครงการสอบมาตรฐานอาชีวศึกษาระดับชาติ V-net ปวช. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน ให้มี
ผลการประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

20,000

61 โครงการทดสอบและประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช. 3, 
ปวส. 2

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน ให้มี
ผลการประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

25,000

62 โครงการจัดซ้ือวัสดุวารสาร และส่ิงพิมพ์ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนด้านความเป็นพลเมือง  โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการ    อยู่ร่วมกันใน สังคมพหุวัฒนธรรม 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

20,000

63 โครงการปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนด้านความเป็นพลเมือง  โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการ    อยู่ร่วมกันใน สังคมพหุวัฒนธรรม 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

0

64 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องสมุด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนด้านความเป็นพลเมือง  โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการ    อยู่ร่วมกันใน สังคมพหุวัฒนธรรม 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

0

65 งานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

0

66 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

20,000

67 โครงการจัดการเรียนการสอน อศ.กช. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนด้านความเป็นพลเมือง  โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการ    อยู่ร่วมกันใน สังคมพหุวัฒนธรรม 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

0

68 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนด้านความเป็นพลเมือง  โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการ    อยู่ร่วมกันใน สังคมพหุวัฒนธรรม 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

0

69 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ (งบลงทุน) ปร้ินเตอร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนด้านความเป็นพลเมือง  โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการ    อยู่ร่วมกันใน สังคมพหุวัฒนธรรม 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

0



53

70 โครงการประชุมจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

5,000

71 โครงการวัสดุส านักงานและเอกสารการการพิมพ์ฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนด้านความเป็นพลเมือง  โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการ    อยู่ร่วมกันใน สังคมพหุวัฒนธรรม 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

50,000

72 โครงการซ่อมแซมแทรกเตอร์และเคร่ืองทุ่นแรงฟาร์ม ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนด้านความเป็นพลเมือง  โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการ    อยู่ร่วมกันใน สังคมพหุวัฒนธรรม 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

0

73 โครงการจัดท าแผนและรายงานผลปฏิบัติราชการงาน
ประจ าปี

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนด้านความเป็นพลเมือง  โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการ    อยู่ร่วมกันใน สังคมพหุวัฒนธรรม 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

5,000

74 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

6,000

75 โครงการส่งเสริมความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิวุฒิ 
(ไทย-จีน)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ

0

76 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับโรงเรียนเกษตรกรรมอิ
วาตะประเทศญ่ีปุ่น (ไปราชการ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ

0

77 โครงการส่งเสริมพัฒนา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้  ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

0

78 โครงการส่งเสริมการประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์เอสโซ่ 
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้  ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

0

79 โครงการเคร่ืองกกลูกไก่ Smart Farming ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพโดย
ความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

15,000

80 โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ (เอส
โซ่)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้  ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

0

81 โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา

0

82 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพโดย
ความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

0

83 โครงการส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพโดย
ความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

0

84 งานฟาร์มยางพารา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

25,000

85 งานฟาร์มเห็ด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

25,000
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86 งานฟาร์มเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ(วิชาการ) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

87 งานฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

10,000

88 งานฟาร์มพืชไร่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

10,000

89 โครงการ งานฟาร์มพืชผัก ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

10,000

90 ไม้ผลไม้ยืนต้น ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

10,000

91 โครงการซ้ือวัสดุเพาะและขยายพันธ์ุพืชสมุนไพร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

10,000

92 งานวัตถุดิบอาหารสัตว์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

1,000,000

93 งานฟาร์มสุกรขุน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

100,000

94 งานฟาร์มไก่ไข่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

100,000

95 โครงการงานพืชอาหารสัตว์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

96 โครงการเล้ียงสัตว์น้ า ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

50,000

97 โครงการงานฟาร์มโคนม ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

15,000

98 โครงการงานฟาร์มโคเน้ือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

15,000

99 โครงการเล้ียงไก่เน้ือประดู่หางด าเชิงธุรกิจ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

50,000
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100 โครงการ เล้ียงแกะ - กวาง ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

10,000

101 โครงการปฎิบัติการอัดฟางข้าวเพ่ือเป็นอาหารสารองเล้ียง
สัตว์ช่วงฤดูแล้ง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

10,000

102 โครงการเล้ียงแพะเพ่ือผลิตลูกจ าหน่าย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

40,000

103 โครงการปรับปรุงห้องเก็บของและห้องพักคอยพะเยา
กาสะลองรีสอร์ท

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

104 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานพะเยากาสะลองรีสอร์ท ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

105 โครงการงานพะเยากาสะลองรีสอร์ท ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

106 โครงการวัสดุส านักงานและเอกสารการพิมพ์ฝ่ายพัฒนา
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

50,000

107 โครงการกิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยฯหน่วยพะเยา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

40,000

108 โครงการจัดประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทยฯ ระดับหน่วย

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

80,000

109 โครงการกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อกท. ระดับ
หน่วย

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

50,000

110 โครงการกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อกท. ระดับภาค ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

100,000

111 โครงการกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อกท. ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

50,000

112 โครงการประเมินหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาค ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

50,000

113 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ นักเรียน นักศึกษา (นร./นศ.
 รางวัลพระราชทาน)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

30,000
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114 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

10,000

115 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิส นักเรียน นักศึกษา (สมาชิก
ดีเด่นระดับภาค,ชาติ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

30,000

116 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

5,000

117 โครงการกิจกรรมอบรม คุณธรรมจริยธรรม นักเรียน 
นักศึกษา ปวช. 1

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

15,000

118 โครงการกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

5,000

119 โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

8,000

120 โครงการกิจกรรมวันภาษาไทย และสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

4,000

121 โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

5,000

122 โครงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
วิทยาลัย (กิจกรรมต้านยาเสพติด)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

123 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาเกมส์ ระดับ
จังหวัด ประจ าปี

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

124 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาเกมส์ ระดับ
ภาค ประจ าปี

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

125 โครงการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

126 โครงการ To Be Number One ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

5,000

127 โครงการประกวดดนตรีและร้องเพลง ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

0

128 โครงการปลูกรักษ์ (ป่าไม้) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

0

129 โครงการสร้างฝายชะลอน้ าตามแนวพระราชด าริ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

0
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130 โครงการกิจกรรม Big Cleaning Day ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

3,000

131 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

0

132 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในวิทยาลัย (เลือกต้ังนายก 
อกท.ระดับหน่วย)

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

3,000

133 โครงการจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

1,000

134 โครงการบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

2,000

135 โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

3,000

136 โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

3,000

137 โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

3,000

138 โครงการกิจกรรมวันปิยมหาราช ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

3,000

139 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาประจ าปี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

5,000

140 โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

10,000

141 โครงการชุมนุมลูกเสือโลก ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

5,000

142 โครงการเย่ียมบ้านสานสัมพันธ์บ้านกับวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

143 โครงการตรวจคัดกรองสารสารเสพติดในสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

144 โครงการรณรงค์รับนักเรียน นักศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

30,000

145 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

10,000
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146 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

1,500

147 โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

2,000

148 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

30,000

149 โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

5,000

150 โครงการดูแลนักเรียนหอพักปฏิรูป (ปวช.) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

151 โครงการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

30,000

152 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียนนักศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

1,000

153 โครงการ Fix it center ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพโดย
ความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

0

154 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะส้ัน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพโดย
ความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

0

155 โครงการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพโดย
ความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

0

         5,314,735
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ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ท่ี งบประมาณ
1 โครงการเสริมสร้างทักษะ ความสามารถในการดูแล

ตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ให้กับผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

10,000

2 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

20,000

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

20,000

4 โครงการ To Be Number One ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

50,000

5 โครงการจัดต้ังศูนย์สถานการณ์โควิด 19 วิทยาลัยเทคนิค
แพร่

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพโดย
ความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

50,000

6 โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาและนันทนาการ (กีฬาสี, 
E Sprot)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

50,000

7 โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

35,000

8 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

20,000

9 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการลูกเสือ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

50,000

10 โครงการอบรมผู้น า อวท. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

30,000

11 โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินสมาชิก อวท. 
ดีเด่นภายใต้การนิเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

30,000

12 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียนนักศึกษาใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

100,000

13 โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

10,000

14 โครงการประชุมผู้ปกครอง ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

20,000

15 โครงการทดสอบนักธรรมศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

10,000

16 โครงการปัจฉิมนิเทศ แนะแนว ศึกษาต่อ เลือกอาชีพ 
และติดตาม ผู้ส าเร็จการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000

3.4.6 โครงการวิทยาลัยเทคนิคแพร่



60

17 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

20,000

18 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

10,000

19 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการยานยนต์ไฟฟ้า ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพโดย
ความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

300,000

20 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
(Fixit-จิตอาสา)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

200,00

21 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาให้เป็น
ผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

100,000

22 โครงการประชุมองค์การวิชาชีพและ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ วิชาพ้ืนฐาน การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

120,000

23 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

10,000

24 โครงการขับเคล่ือนสู่ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา 
Excellent Center

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

50,000

25 โครงการส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์สู่ระบบ
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

300,000

26 โครงการส่งเสริมความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์โครงงานวิชาชีพ
 (Project)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

10,000

27 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

10,000

28 โครงการธนาคารโรงเรียน Digital School Bank ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

20,000

29 โครงการเปิดสอนหลักสูตรซ่อมบ ารุงทางว่ิงรถไฟ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

200,000

30 โครงการพัฒนาระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

20,000

31 โครงการท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

80,000

32 โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแบบ
องค์ รวมโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

400,000

33 โครงการทดสอบฝีมือแรงงานร่วมกับส านักงานฝีมือ
แรงงานและ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน ให้มี
ผลการประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

50,000

34 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน ให้มี
ผลการประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

120,000
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35 แผนงาน/โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

0

36 โครงการจัดต้ังศูนย์องค์กรรับรอง สมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐาน วิชาชีพภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF)
 และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

50,000

37 โครงการนิเทศการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครู

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

10,000

38 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนให้มีสมรรถนะ
ทางภาษาและดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

30,000

39 โครงการบูรณาการวิชาสามัญ และวิชาชีพในชุดวิชา
เดียวกัน วงเล็บหลักสูตร module

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

20,000

40 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานอาชีพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน ให้มี
ผลการประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

10,000

41 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาชีพใน อนาคตเพ่ือรองรับ
กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาและยังไม่มีงานท า Re-Skill, 
Up-Skill, New-Skill

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

30,000

42 โครงการพัฒนาครูผู้สอนเพ่ือขอมี หรือเล่ือนวิทยฐานะ
ตามเกณฑ์ใหม่ วPA

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

40,000

43 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ห้องสมุดดิจิทัล PTC e -
Library

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

5,000

44 โครงการพัฒนาระบบการสอบ Online Zipgrad ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

50,000

45 โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสนองพระราชด าริ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

60,000

46 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน ให้มี
ผลการประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

60,000

47 โครงการทุนการศึกษา กสศ. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

300,000

48 โครงการเพชรเทคนิค ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

10,000

49 โครงการห้องเรียนอาชีพ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

20,000

50 โครงการจัดการเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)
 ผ่านระบบออนไลน์ และ on site

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

30,000

51 โครงการ Open House ptc 2022 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

30,000

52 โครงการจัดการเรียนรู้ส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย 
(หลักสูตรสามวัย)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

30,000

53 โครงการจัดการศึกษาส าหรับผู้ท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษใน(คนพิการ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

30,000
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54 โครงการส่งเสริมมาตรฐานศูนย์อาหารปลอดภัย ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

5,000

55 โครงการจิตอาสาเทคนิคแพร่พัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

60,000

56 โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาส่ิงแวดล้อมใน
สถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

10,000

57 โครงการส่งเสริมอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการ
ท างาน และความปลอดภัยทางถนน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

10,000

58 โครงการตรวจสุขภาพ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

80,000

59 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

100,000

60 โครงการจัดการขยะเชิงระบบ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

10,000

61 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และปรับค่านิยมขององค์กร
ในยุคดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

20,000

62 โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน ประจ าปี 2565 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

600,000

63 โครงการพัฒนาระบบติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ E Project

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

30,000

64 โครงการปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

80,000

65 โครงการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

500,000

66 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

100,000

67 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

10,000

68 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงสถานีวิทยุ
เพ่ือ การศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R - Radio) 107.5 
Mhz.

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

50,000

69 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจ าปี 2565 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

50,000

70 โครงการชุดตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของช้ินงาน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน ให้มี
ผลการประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

450,000

71 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการประชาชน วิทยาลัยเทคนิคแพร่
รับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพโดย
ความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

20,000

72 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล Big Data ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

20,000

73 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

120,000

74 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา

20,000

75 โครงการเตรียมความพร้อมมาตรฐานการให้บริการศูนย์
ราชการ สะดวก GECC

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน ให้มี
ผลการประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

20,000

76 โครงการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

50,000

77 โครงการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ITA

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

30,000
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ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ท่ี งบประมาณ
1 โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 

เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

232,200

2 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

117,600

3 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

189,600

4 โครงการครูผู้ทรงคุณค่า ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

170,000

5 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

112,500

6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

30,000

7 โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการ อยู่ร่วมกันใน สังคมพหุวัฒนธรรม 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

40,000

8 โครงการจ้างปรับปรุงสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

500,000

9 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็น
ผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

125,000

10 โครงการฝึกอบรมระยะส้ัน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

252,900

11 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครู ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

103,400

12 โครงการสร้างองค์ความรู้ฯ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

66,000

13 โครงการการออกกลางคัน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

14,991

14 โครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในคตวรรษ ท่ี 21 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

260,000

15 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเส่ียงของ
ผู้เรียนฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ีเข้มแข็ง
ในการป้องกันและแก้ไข การทะเลาะวิวาท การสร้าง
ความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส าหรับผู้เรียน
อาชีวศึกษา

105,000

16 สนับสนุนประกวดส่ิงประดิษฐ์ อศจ. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

20,000

17 โครงการส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

51,000

18 โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพโดย
ความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

80,000

3.4.7 โครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
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19 โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ี
ยากจน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

30,000

20 โครงการฝึกอบรมและการบริการวิชาชีพเคล่ือนท่ีร่วมกับ
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืนๆ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพโดย
ความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

200,000

21 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

200,000

22 โครงการกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

20,000

23 โครงการสวนพฤกษ์ศาสตร์ในโรงเรียน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

30,000

24 โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ให้แก่นักศึกษาก่อนจบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ี
สอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ

0

25 โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ี
สอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ

0

26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนางานคหกรรมศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

0

27 โครงการติดต้ังตาข่ายกันนก อาคารแปรรูปอาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

0

28 โครงการปรับปรุงห้องน้ า อาคารแปรรูปอาหาร ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

0

29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษา 
Python ตรวจจับวัตถุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

0

30 โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

31 โครงการการอบรมแนวทางการขับเคล่ือนกระบวนการ 
"ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ" (PLC)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

32 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบสมรรถนะ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

33 โครงการการจัดตารางสอนพิมพ์ตารางสอนและ
ตรวจทานตารางสอนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
และภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

0

34 โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับหน่วย ระดับ
 อศจ. ระดับภาค ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

100,000

35 โครงการการจัดท าส่ือการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ
เทคโนโลยีเพ่ือผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

36 โครงการสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้สู่สายอาชีพ
ของนักเรียนระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0



65

37 โครงการสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้สู่สายอาชีพ
ของนักเรียนระดับ ปว.1 ปีการศึกษา 2565 (ไม่ใช้
งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

38 โครงการการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
สถานศึกษา (ไม่ใช้งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

39 โครงการติดตามการใช้หลักสูตร/ประเมินผล/ปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะ (ไม่ใช้งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

40 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถาน
ประกอบการ ชุมชน ผู้ปกครอง

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

50,000

41 โครงการนิเทศการสอนภายในของครูผู้สอน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดรับ กับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
ดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

0

42 โครงการฝึกอบรมเข้าปฏิบัติการการให้ความรู้เพ่ือพัฒนา
กระบวนการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดรับ กับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
ดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

0

43 โครงการจัดคลังข้อสอบมาตรฐานรายวิชา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน ให้มี
ผลการประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

0

44 โครงการพัฒนาการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพสู่สากล ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน ให้มี
ผลการประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

3,700

45 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวัดผล
และประเมินผลแก่ผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดรับ กับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
ดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

0

46 โครงการรายงานความก้าวหน้าทางการเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ีเข้มแข็ง
ในการป้องกันและแก้ไข การทะเลาะวิวาท การสร้าง
ความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส าหรับผู้เรียน
อาชีวศึกษา

0

47 โครงการรักการอ่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0

48 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการแหล่งค้นคว้าข้อมูล
ด้วยอินเทอร์เน็ตของห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุนการค้นหา สร้าง และ
พัฒนาระบบคลังปัญญาวิชาชีพ

0

49 โครงการสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

15,000

50 โครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สถานประกอบการ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษากับสถานประกอบการองค์กรภาครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

11,500

51 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

45,000

52 โครงการแนะแนวการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

0



66

53 โครงการนิเทศติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
ฝึกอาชีพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

30,000

54 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

57,000

55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนการเรียน
และแผนการฝึกอาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง พ.ศ.2564 ระบบทวิภาคี

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษากับสถานประกอบการองค์กรภาครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

0

56 โครงการซ่อมแซมโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ส าหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

0

57 โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

27,300

58 โครงการตักบาตรเดือนละคร้ังฟังธรรมเดือนละหน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

59 โครงการเรือนเพาะช าภูมิปัญญาบูรณาการวิถี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

5,000

60 โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ วิทยาลัย
และชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

2,300

61 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาคู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนสาย
อาชีพประจ าปีการศึกษา 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

0

62 โครงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพและชมรมอิสระ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

50,000

63 โครงการวันไหว้ครู ไหว้ครูช่าง ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

40,000

64 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชา
พ้ืนฐาน ในระดับหน่วย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ 
ระดับภาคเหนือ และระดับชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

100,000

65 โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

0

66 โครงการเลือกต้ังประธานชมรมวิชาชีพและเลือกต้ังนายก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วย
 หน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

1,500

67 โครงการพัฒนาคุณภาพลูกเสือวิสามัญ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

68 โครงการอาชีวแพร่ร่วมใจย้ิมไหว้สวัสดี (ไม่ใช้งบประมาณ) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

0

69 โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

70 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0
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71 โครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพ
ติด ประจ าปีการศึกษา 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

40,000

72 โครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพ
ติด ประจ าปีการศึกษา 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

73 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

74 โครงการกิจกรรมพบและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
นักศึกษา (Home Room)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

2,500

75 โครงการการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของ
นักเรียน นักศึกษา (E-Portfolio)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

2,500

76 โครงการเย่ียมบ้าน นักเรียน นักศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

77 โครงการออกกลางคัน (รองบจาก สอศ. 15,000 บาท) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

78 โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

2,500

79 โครงการคลินิกการให้ค าปรึกษานักเรียน นักศึกษา (ไม่ใช้
งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

80 โครงการเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC : Youth Counselor) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

81 โครงการขับข่ีปลอดภัยมีวินัยจราจร ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

3,500

82 โครงการเวทีปล่อยของ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

8,000

83 โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจรเชิงรุก ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

8,000

84 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

85 โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา (ไม่ใช้
งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

86 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.1 และ ปวส.1 (ใช้งบประมาณ
สมาคมผู้ปกครองและครู 125,000 บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

87 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา (ไม่ใช้งบประมาณ) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

0

88 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และงานบายเนียร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

257,850
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89 โครงการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดนักเรียน 
นักศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

229,900

90 โครงการตรวจติดตามตามควบคุมการเข้าหอพักบ้านเช่า
ของนักเรียน นักศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

91 โครงการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับด้านสุขภาพโรคและ
อาการเจ็บป่วยต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

15,000

92 โครงการพัฒนาปรับปรุงโรงอาหารของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแพร่

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

0

93 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องพยาบาลของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาแพร่

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

0

94 โครงการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับสุขาภิบาลอาหารแก่
ผู้ประกอบการการจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

0

95 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

2,300

96 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (ไม่ใช้งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

0

97 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

104,475

98 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการสอนแบบ
ไตรภาคี

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

18,600

99 โครงการการจัดท าผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 
โครงงานและส่ิงประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

10,000

100 โครงการการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ โครงงานและส่ิงประดิษฐ์เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

10,000

101 โครงการการอบรมการจัดท าผลงานวิจัย วัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ โครงงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

10,000

102 โครงการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน ให้มี
ผลการประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

15,000

103 โครงการเทศกาลเค้กเพ่ือทุนการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

104 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรในสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดรับ กับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
ดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

0

105 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดรับ กับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
ดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

0

106 โครงการคนดีศรีอาชีวะแพร่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

107 โครงการวันมุทิตาจิตผู้สูงอายุอาชีวศึกษาแพร่ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

0

108 โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดรับ กับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
ดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

0
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109 โครงการนิเทศติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

0

110 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดรับ กับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
ดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

0

111 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

0

112 โครงการห้องน้ า ห้องส้วม สะอาดน่าใช้ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

0

113 โครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและน้ าปะปาภายใน
วิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

0

114 โครงการดูแลรักษาและปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อาคารสถานท่ี (5 ส.)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

0

115 โครงการดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
สถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

0

116 โครงการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

84,630

117 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
สถานศึกษาผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ (ไม่ใช้งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

236,863.41

รวม 4550508.41
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ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ท่ี งบประมาณ
1 โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชด าริ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี

ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

35,000

2 โครงการโรงเรียนคุณธรรมชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

50,000

3 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดรับ กับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
ดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

117,600

4 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ ศูนย์ซ่อมสร้าง (Fix 
it)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

556,000

5 โครงการลดปัญหาออกกลางคัน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

21,000

6 โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

70,000

7 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา (ทวิภาคี) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษากับสถานประกอบการองค์กรภาครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

22,500

8 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกร (Smart Farmer) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

198,600

9 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ (บ่มเพาะ) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

50,000

10 โครงการอาชีวต้านยาเสพติด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ีเข้มแข็ง
ในการป้องกันและแก้ไข การทะเลาะวิวาท การสร้าง
ความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส าหรับผู้เรียน
อาชีวศึกษา

18,200

11 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายความร่วมมือการ
สนับสนุนงานวิจัยและผลงาน ทางวิชาการ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

20,000

12 การศึกษา รวบรวม และขยายพันธ์ุกล้วยไม้ในท้องถ่ินเพ่ือ
การอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

204,400

13 โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญประดับแถบสองสี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

2,000

14 โครงการเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ 
ระดับชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

20,000

15 โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

2,000

16 โครงการถนน 4 สายเพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา 
และสร้างค่านิยม”การศึกษาสร้างคน อาชีวสร้างชาติ”

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

30,000

17 โครงการงานปกครอง ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

15,000

3.4.8 โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
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18 โครงการกิจกรรม อกท.หน่วยแพร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

614,000

19 โครงการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษา V-NET และ 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ VQ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน ให้มี
ผลการประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

20,000

20 โครงการจัดท าข้อสอบปลายภาค ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน ให้มี
ผลการประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

10,000

21 โครงการ พัฒนาห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน ให้มี
ผลการประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

30,000

22 โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกทักษะ อกท.ชมรมสัตวศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

15,000

23 โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

30,000

24 โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และ 
โครงงานวิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

132,000

25 โครงการจัดหาวัสดุฝึกรายวิชาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พืชศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

61,000

26 โครงการจัดห าวัสดุฝึกรายวิชาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ(ปวช.) สัตวศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

50,400

27 โครงการจัดหาวัสดุฝึกรายวิชาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สัตวศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

38,600

28 โครงการ FIX IT Center ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

500,000

29 โครงการฝึกอบรมเกษตรระยะส้ัน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

500,000

30 โครงการจัดหาวัสดุฝึกรายวิชาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ(ปวช.) อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

24,000

31 โครงการ TO BE NUMBER ONE ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

200,000

32 โครงการพัฒนาระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียนเพ่ือลด 
ปัญหาการออกกลางคัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้าน
การอาชีวศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

30,000

33 โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอา
ชีวในต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษากับสถานประกอบการองค์กรภาครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

20,000

34 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และโครงการ
ปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

25,000

35 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยตนเอง 
ผ่านระบบออนไลน์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดรับ กับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
ดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

5,000

36 โครงการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีคุณภาพมาตรฐานสากล

70,000

37 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองครัวแผนก 
อุตสาหกรรมเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

30,000
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38 โครงการจัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชา 
อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

58,200

39 โครงการฟาร์มไก่เน้ือ เพ่ือการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

24,500

40 โครงการฟาร์มโคเน้ือโคนม เพ่ือการเรียนการสอนโดย 
บูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

54,000

41 โครงการจัดหาวัสดุฝึกรายวิชาระดับช้ันประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ(ปวช.) พืชศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

72,800

42 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็น
เลิศทาง(เกษตรอัจฉริยะ เกษตรปลอดภัย GAP และ
มาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

100,000

43 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระงานฟาร์มไก่ไข่ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

272,000

44 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระงานฟาร์มสุกร ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

274,500

45 โครงการงานฟาร์มธุรกิจ สาขาพืชศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและ เป็นเลิศเฉพาะทาง

70,000

46 โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

50,000

47 โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา

10,000

48 โครงการจัดซ้ือวัสดุจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาธุรกิจ
เกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา

60,000

49 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

15,000

50 โครงการกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

85,000

51 โครงการกิจกรรมดนตรีกีฬาต้านยาเสพติด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

180,000

52 โครงการติดตามภาวะการมีงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

2,000

53 โครงการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา 
เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี ทุนพระราชทาน 
ทุนอุดหนุน การหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน 
นักศึกษาท่ียากจน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

3,000

54 โครงการการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

32,000

55 โครงการจัดวิทยุกระจายเสียง ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

14,400

56 โครงการจัดซ้ือวัสดุด้วยเงิน บกศ.แผนกวิชาธุรกิจเกษตร ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

20,000

57 โครงการจัดการเรียนรู้ตามโครงการอาชีวศึกษาเกษตร 
เพ่ือการพัฒนาชนบท (อศกช.)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

1,260,000

58 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
ส าหรับห้องเรียนแผนกช่างกลเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

28,000
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59 โครงก ารปรับปรุงทาสีพ้ืนท่ีปฎิบัติง านโรงง านช่างกล 
เกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

455,000

60 โครงก ารพัฒนาร้านจ าหน่ายผลผลิตการค้าและธุรกิจ
เกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

75,000

61 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์งานศูนย์ข้อมูล ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

10,000

62 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ห้องสมุด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

20,000

63 โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

70,000

64 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ โรงอาหารปฎิรูปเกษตรเพ่ือชีวิต ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

30,000

65 โครงการพัฒนาซ่อมแซมโรงอาหารปฎิรูปเกษตรเพ่ือชีวิต ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

30,000

66 โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวปลอดภัย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

10,000

67 โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

0

68 โครงการเกษตรประณีต (1 ไร่ 1 แสน) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

50,000

69 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนกวิชาธุรกิจเกษตร ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

20,000

70 โครงการจัดซ้ือคุรุภัณฑ์แผนกวิชาพืชศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

45,000

71 โครงการจัดหาวัสดุส านักงานแผนกวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

20,000

72 โครงการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างกลเกษตร ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

69,600

73 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงานแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

5,000

74 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงานแผนกวิชาพืชศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

20,500

75 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานงานวัดผลและประเมินผล ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

15,000

76 โครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
สัตวศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

314,200

77 โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

7,000

78 โครงการจัดสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
อาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

300,000

79 โครงการซ่อมแซมหอพักนักเรียนนักศึกษาชาย ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

200,000

80 โครงการจัดซ้ือวัสดุ มอบใบประก าศนียบัตรส าหรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

12,000

81 โครงการปรับปรุงห้องทะเบียน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

10,000

82 โครงการจัดซ้ือวัสดุงานทะเบียน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

20,000

83 โครงการจ้างเป่าล้างบ่อพักน้ าและซ่อมแซมระบบ 
น้ าประปาภายในวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

50,000

84 ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องเรียนอาคารช่างกลเกษตร ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

10,000

85 โครงการซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ี ระบบไฟฟ้า ครุภัณฑ์ 
และส่ิงก่อสร้างภายในวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

120,000
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86 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานงานพัสดุ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

500,000

87 โครงการน้ ามันเช้ือเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

25,000

88 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

500,000

89 โครงการวัสดุงานบ้านงานครัว ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

300,000

90 โครงการงานเอกสารการพิมพ์ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

35,000

91 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

50,000

92 โครงการจัดซ้ือวัสดุเพ่ือพัฒนางานการเงิน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

50,000

93 โครงการจัดซ้ือวัสดุงานการบัญชี ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

12,200

94 โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน งานบุคลากร ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

15,000

95 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

15,000

96 โครงการจัดจ้างครูพิเศษ ผู้ประสานงานเฉพาะด้านเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

29,800

97 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2

1,250,000

98 โครงการสร้างบอร์ดบุคลากร ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

117,600

99 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานท่ัวไปและงานสารบรรณ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

20,000

100 โครงการพัฒนาห้องเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน ใน 5 รูปแบบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

80,000

101 โครงการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์แผนกสามัญ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

60,000

102 โครงการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้วย 
เทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบระบบออนไลน์

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

50,000

103 โครงการพัฒนาส่ือดิจิทัลด้านอาชีพและวิชาชีพเพ่ือ 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

100,000

104 โครงการจัดการเรียนการสอนศูนย์การเรียน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

50,000

105 โครงการส่งเสริมการสร้างนิสัยรักการอ่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

20,000

106 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สาขาอุสาหกรรมเกษตร ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

20,490

107 โครงการจัดท าแผนกลยุทธสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

52,950

108 โครงการจัดท าแผนปฎิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

20,000

109 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานศูนย์ข้อมูล ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

20,000

110 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน
สถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้าน
การอาชีวศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

100,000

111  โครงการพัฒนาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษากับสถานประกอบการองค์กรภาครัฐและเอกชน
 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

50,000

รวม        12,054,330
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ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ท่ี กลยุทธ์ท่ี งบประมาณ
1

อาชีวะอาสาป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลปี
ใหม่,เทศกาลสงกรานต์)

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการ อยู่ร่วมกันใน สังคมพหุวัฒนธรรม 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

71,000

2
ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพโดย
ความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

662,000

3

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ีเข้มแข็ง
ในการป้องกันและแก้ไข การทะเลาะวิวาท การสร้าง
ความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส าหรับผู้เรียน
อาชีวศึกษา

100,000

4
โครงการพัฒนาทักษะแบบบูรณาการเพ่ือสร้างโอกาส 
สร้างงาน สร้างอาชีพฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ีเข้มแข็ง
ในการป้องกันและแก้ไข การทะเลาะวิวาท การสร้าง
ความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส าหรับผู้เรียน
อาชีวศึกษา

200,000

5 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตาม ความต้องการของภาคผู้ใช้
และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

17,000

6 โครงการประชุมผู้ปกครอง ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ีเข้มแข็ง
ในการป้องกันและแก้ไข การทะเลาะวิวาท การสร้าง
ความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส าหรับผู้เรียน
อาชีวศึกษา

0

7 โครงการทุนการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

142,500

8 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศ
นักเรียนนักศึกษาใหม่

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

16,800

9 โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

20,000

10 โครงการติดตามการได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

8,000

11 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ี
มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในการเพ่ิม
ศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และ
สมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ

0

12 เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

32,600

13 โครงการวันสถาปนาลูกเสือไทย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

5,000

3.4.9 โครงการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
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14 โครงการกิจกรรมโรงเรียนสะอาด และป้องกันและบ าบัด
มลภาวะ (5 ส.)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

10,000

15 โครงการการแข่งขันกีฬา ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ีเข้มแข็ง
ในการป้องกันและแก้ไข การทะเลาะวิวาท การสร้าง
ความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส าหรับผู้เรียน
อาชีวศึกษา

16 กีฬาเทคนิคเกมส์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

75,000

17 กีฬาอาชีวเกมส์ระดับภาค และระดับชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

57,500

18 ประกวด Cover Dance ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

5,000

19 กีฬาน้องใหม่เกมส์ต้านภัยยาเสพติด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ีเข้มแข็ง
ในการป้องกันและแก้ไข การทะเลาะวิวาท การสร้าง
ความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ส าหรับผู้เรียน
อาชีวศึกษา

5,000

20 กิจกรรมส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย (เลือกต้ังนายก 
และคณะกรรมการ อวท.)

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการ อยู่ร่วมกันใน สังคมพหุวัฒนธรรม 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

5,000

21 โครงการกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

15,000

22 โครงการถวายเทียนพรรษา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

16,000

23 โครงการท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

15,000

24 โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคน่าน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

9,500

25 โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

15,600

26 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ส่งเสริมการ อยู่ร่วมกันใน สังคมพหุวัฒนธรรม 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

5,000

27 โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น าและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้เรียนอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

30,000

28 โครงการประกวดร้องเพลงวันแม่แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

5,000
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29 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ

5,000

30 โครงการจิดอาสาพัฒนา ปลูกป่าและบ ารุงรักษาต้นไม้ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตส านึก 
ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

6,000

31 โครงการธรรมะวัยใส ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ
 วัฒนธรรมและความเป็นไทย

10,000

32 โครงการวัยใสใส่ใจเพศศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

9,500

33 โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา Pre Voc ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

25,000

34 โครงการอาชีวะต้านภัยยาเสพติด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

50,000

35 โครงการป้องกันและแก้ไขการต้ังครรภ์เยาวชนคนพันธ์ุ R ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

20,000

36 โรงเรียนคุณธรรม ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

50,000

37 พัฒนาการศึกษาอาชีพตามแนวพระราชด าริ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 10 พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

120,000

38 โครงการอาชีวะพัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

200,000

39 โครงการประกวดโฟค์ซองต้านภัยยาเสพติด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

5,000

40 โครงการประกวดวงดนตรีต้านภัยยาเสพติด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

5,000

41 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

20,000

42 โครงการติดตามผู้เรียนโดยใช้ระบบ SMS ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การให้บริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับภาพลักษณ์สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สู่ชุมชนและสังคม

20,000

43 โครงการอาชีวะเพ่ือคนพิการ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ

20,000

44 โครงการประกวดร้องเพลงเพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้อง

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็ม
ศักยภาพ

5,000

รวม          2,114,153
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ส่วนที่ 4 
ขั้นตอนการนำแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ 

 
 
 

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ตรวจพิจารณารายละเอียด 
โครงการ และจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ดำเนินการรวบรวมข้อมูล
แผนงาน/โครงการ จาก สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน 

 

สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
ขับเคล่ือนการดำเนินงานโครงการตามแผน 

นำเสนอ(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อคณะกรรมการ
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พิจารณาอนุมัติ 

สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผน 



79 

ส่วนที่ 5 
การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

 
1. รายงานสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (สนผ.) ไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามแบบจัดทำรายงานผล

การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ (แบบ สงป. 301 และ สงป. 302)  
2. รายงานสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา (สตอ.) ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ตามแบบการ

ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้
จ่ายงบประมาณและค่าเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 

3. รายงานสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา (สตอ.) ระบบติดตามและประเมินผลการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา e-MVS (electronic Monitoring and Evaluation Vocational System) 

4. รายงานศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา (ศปส.) ไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามแบบติดตามผลการ
ดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต “ โครงการพัฒนา
มาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีฐานนวัตกรรม ( innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่   
Thailand 4.0” 

5. รูปเล่มรายงานประจำปี 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
 
 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
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1. ชื่อโครงการ   โครงการ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ประจำปี งบประมาณ 2564  
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
4. สถานที่ดำเนินการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
5. หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยงานประชาสัมพันธ์ เป็นส่วนงานหนึ่งในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีหน้าที่ในการ
ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์กรและบุคคลภายนอกนอกองค์กรให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดกาเรียนการสอนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อวิทยุและ
โทรทัศน์  สื่อออนไลน์  และสื่ออ่ืนๆ อีกท้ังเพ่ือให้การสนับสนุนการดำเนินการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มวิทยาลัย
ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  

เนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเผยแพร่การ
ดำเนินงานด้านต่างๆภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 การปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยควบคู่ไปพร้อมกับรูปแบบและวิธีการดำเนินงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนไป  

6. วัตถุประสงค ์
6.1   เพ่ือพัฒนาการสื่อประชาสัมพันธ์ในการดำเนินการให้มีความทันสมัยและเข้ากับยุคสถานการณ์ 
6.2   เพ่ือเป็นการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและเข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น 
6.3   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
7. เป้าหมาย 

เพื่อให้กลุ่มคนทั่วไปหรือ เป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 ด้วย
ช่องทางและสื่อต่างๆ มากขึ้น สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร 

8. แผนการดำเนินงาน /กิจกรรม/ระยะเวลา/งบประมาณ 
กิจกรรมหรือสื่อที่จะดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 

1.สื่อ VDO Present ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอน วิทยาลัยในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2 

 55,000  

2.  ชุด Full Flame ประชาสัมพันธ์   35,000 1 ชุด 
3.  ป้ายรับสมัคร ปีการศึกษา 2564  12,000  
4.  ป้ายแสดงความยินดีรับปริญญา  38,400  
4.  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัคร  10,000 200 แผ่น 
5.  จ้างสื่อมวลชนลงข่าวประชาสัมพันธ์ 4 จังหวัด  18,000 5 ครั้ง/4 สำนัก 
6.  ทำปฏิทินตั้งโต๊ะสวัสดีปีใหม่ประจำปี 2564  20,000  
7.  ของที่ระลึกสถาบันฯ ใช้เป็นสื่อ  35,000  
8.  ปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์สถาบัน  10,000  
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 บุคคลทั่วไปรับทราบข้อมูลข่าวสารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มากขึ้นในช่องทางต่างๆ 
8.2 จำนวนผู้เรียนเพ่ิมมากข้ึน 
9. การติดตามและการประเมินผล 
8.3 แบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ 
8.4 จำนวนยอดผู้สมัครเรียน 
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โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบัน  
(Organization Development) 

...................................... 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ 
 
๒. ลักษณะโครงการ 
    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์  : เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 มาตรการ  : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 
๔. หลักการและเหตุผล 
   การบริหารการเปลี่ยนแปลงจะประสบความสำเร็จได้ต้องรวมถึง การพัฒนาองค์กร (OD) ด้วย     การ
ทำแผนเพื่อใช้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เกิดความมีประสิทธิภาพ จะเห็นว่ากระบวนทัศน์ของการ
พัฒนาองค์กร คือการให้ความสำคัญต่อคุณค่าของมนุษย์และความก้าวหน้าขององค์กรควบคู่กันไป เน้นความ
ร่วมมือและกระบวนการมีส่วนร่วม การเรียนรู้และความเข้าใจในกรอบความคิด และหลักการของ OD ย่อมจะ
ช่วยให้ผู้บริหาร และพนักงานสามารถปฏิบัติงานที่ตนได้รับมอบหมายด้วยความเข้าใจ และสามารถสร้างการ
เปลี ่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  ซึ ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีการพัฒนาการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
 
๕.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  ๕.๑  เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร 
 ๕.๒  เพื่อกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน 
  ๕.๓  เพื่อปรังปรุงให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  ๖.๑  เชิงปริมาณ  คณะผู้บริหาร พนักงานราชการ และลูกจ้าง จำนวน ๑๗ คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ  
   ๑)  ผู้บริหาร พนักงานราชการ และลูกจ้าง มีความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร  
    ๒)  ผู้บริหาร พนักงานราชการ และลูกจ้าง สามารถกำหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานได้  
   ๓)  ผู้บริหาร พนักงานราชการ และลูกจ้าง สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๗.  หัวข้อหลักสูตร  
     ๗.๑  วัฒนธรรม (Culture) 
   -  เทคนิคการปรับวัฒนธรรมภายในองค์การ 
   -  เทคนิคการพัฒนาช่องทางสื่อสาร 
     ๗.๒  ภาวะผู้นำ (Leadership) 
   -  เทคนิคการพัฒนาผู้นำ / เทคนิคการบริหารความความคิด 
   -  แนวคิดในการพัฒนาผู้นำที่เปลี่ยนแปลง 
   -  เทคนิคการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
     ๗.๓  การทำงานเป็นทีม (Teamwork) 
   -  เทคนิคการจัดกลุ่มทำงานร่วมกันตามภารกิจ 
   -  เทคนิคการสร้าง / พัฒนาการทำงานเป็นทีม 
   -  เทคนิคการบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 
      ๗.๔  แนวคิดการบริหารแบบ Balanced Scorecard (BSC) 
    -  การกำหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน 
    -  การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร  
 
๘. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
      ๘.๑ ขออนุมัติโครงการ 
      ๘.๒ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
      ๘.๓ ดำเนินตามโครงการ 

๘.๔ สรุปและประเมินผล  
 
๙. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา งบประมาณท้ังสิ้น  50,000 บาท  
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑  ผู้บริหาร พนักงานราชการ และลูกจ้าง มีความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร สามารถ
กำหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานได้ และพัฒนางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๑๐.๒ ผู้บริหาร พนักงานราชการ และลูกจ้าง มีการพัฒนาด้านการปฏิบัติงาน ยอมรับฟังความคิดเห็น
ผู้อื่นสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
  ๑๐.๓ ผู้บริหาร พนักงานราชการและลูกจ้าง มีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน 
ผู้บริหาร หัวหน้างาน  หน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร 
 
๑๑. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลโครงการด้วยแบบสำรวจความพึงพอใจ 
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โครงการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ทวิภาคี) 

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 

กลุ่มความร่วมมือและการจัดการอาชีวศึกษา  
สํานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 โครงการตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 (3) นั ้น การพัฒนาศักยภาพและความ 
เข้มแข็งทางวิชาการ วิชาชีพ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ภายในประเทศและ 
ต่างประเทศ 
 
4. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิ
ภาคี ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 (3) นั้น การพัฒนาศักยภาพและความ 
เข้มแข็งทางวิชาการ วิชาชีพ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ภายในประเทศและ 
ต่างประเทศของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้สถาบันฯ เป็นที่ 
ยอมรับในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่องและมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ และ
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนตามนโยบายและการดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนของ กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยยึดหลักการผสานประโยชน์และความชํานาญซึ่งกันและกันให้เกิดความร่วมมืออันดี ในการสนับสนุน
ส่งเสริม การพัฒนาการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ เศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการทางวิชาการและวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน 
การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ อันจะนํามาซึ่ง
การเอ้ืออํานวยประโยชน์ ทางการศึกษาต่อกันอย่างยั่งยืน ประกอบกับการ ตื่นตัวในการเป็นประชาคมอาเซียน
ของหน่วยงานต่างๆ ในหลายประเทศของกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง สถานประกอบการที ่มีความ
ประสงค์จะลงนามความร่วมมือทางวิชาชีพ กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และได้ดำเนินการจัดทำ
แบบลงนามความร่วมมือ (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) มานําเสนอเพื่อ เตรียมลงนามความ
ร่วมมือร่วมกัน 

สํานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พิจารณา
แล้วเห็นว่าการลงนามความร่วมมือในระดับสถาบันฯ เป็นประโยชน์ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
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จึงกำหนดจัดโครงการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ (ทวิภาคี) ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 กับสถานประกอบการให้สอดคล้องกับ 
สภาพบริบทของสังคมอาเซียนที่เปลี ่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื ่อง ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษา  
ภาคเหนือ 2  
 
5. วัตถุประสงค์โครงการ 

5.1 เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
5.2 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในระดับสถาบันฯ กับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ  
5.3 เพ่ือส่งเสริม และขยายผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในระดับสถานศึกษา 

 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ สถานศึกษาละ 1 คน รวมจำนวน 7 คน 
6.1.2 อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ สถานศึกษาละ 5 คน 

รวม จำนวน 45 คน 
6.1.3 ผู้แทนจากสถานประกอบการอย่างน้อย 3 แห่ง แห่งละ 4 คน รวมจำนวน 12 คน  

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 การจัดทำความร่วมมือระดับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สามารถ 

ครอบคลุมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
6.2.2 การจัดทำความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ร่วมจัดการเรียน 

การสอนมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
 

7. เนื้อหา 
7.1 ชี้แจงถึงประโยชน์ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และผู้แทนสถานประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการทราบ 
7.2 จัดทำความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศและต่างประเทศ 

 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 พ.ศ. 2565 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
1. ทำความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ 

     

2. สรุปและประเมินผล      
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร การดำเนินโครงการ 

เป็นเงินงบประมาณครั้งละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) x 3 แห่ง เป็นเงิน 30,000 บาท  
9.1 ค่าอาหารกลางวัน (64 คน x 120 บาท) 7,680 บาท  
9.2 ค่าอาหารว่าง (64 คน x 35 บาท.) 2,240 บาท 
9.3 ค่าวัสดุ 80 บาท 
** ทั้งนี้ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

 
10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

10.1 สถานประกอบการในประเทศหรือต่างประเทศอย่างน้อย 3 แห่ง ทำความร่วมมือกับสถาบันฯ 
 
11. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ประเมินผลโครงการด้วยแบบสํารวจความพึงพอใจ 
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โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สํานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 โครงการตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็น

ปัจจุบัน 
 
4. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Technology Information and Communication: 
ICT) เข้ามามีบทบาทในการดำเนินการแทบทุกกระบวนการ โดยมีส่วนช่วยในการจัดการ การดำเนินธุรกิจ 
ธุรกรรม ต่างๆ และอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย ทันเวลา รวมถึงความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี สารสนเทศที่รวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานและมีบทบาทสำคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมของทุกประเทศ เมื่อโอกาสในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารจากทุก มุมโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงเป็นส่วนหนึ่งใน
การส่งเสริมให้ประชาชน รับรู้และเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายและการบริหารงานของภาครัฐมาก
ขึ้น ระบบราชการในปัจจุบันจึง จำเป็นจะต้องพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้น ตลอดเวลา 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information 
and Communication Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารโทรคมนาคม และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การดําเนินงานในภารกิจบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบ
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จึงจัดทำ “โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 
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5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2 สำหรับสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  5.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือ 
การบริหารและการจัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ 
  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 50 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
2 มีประสิทธิภาพ 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 พ.ศ. 2565 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง      
2. สรุปและประเมินผล      

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร การดำเนินโครงการ  

9.1 ค่าวัสดุเป็นเงิน 20,000 บาท  
9.2 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 บาท 
** ทั้งนี้ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้รับการพัฒนา 
 
11. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ประเมินผลโครงการด้วยแบบสํารวจความพึงพอใจ 
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โครงการ  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชวีศึกษา ระดับชาติ ครัง้ที่ 2                       
             ประจำปีการศึกษา 2564 

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 .                                     
๒. ลักษณะโครงการ 
    โครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
    โครงการตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. ที่  (1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที่ ( 1 ) ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
และมาตรการที่ 2 สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
 ยุทธศาสตร์สถาบันที่ ( 1  ) การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่ ( 10)  
ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง                                 . 
 การประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ ( ✓) 13  .ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพ การศึกษา (14)  ระดับการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน                                     .  
๔. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2                           
ได้จัดการศึกษาครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเ ยา                  
จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน โดยมีสถานศึกษาในสังกัดดังนี้ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  2. วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกเชียงราย 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 4. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 5. วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 6.วิทยาลัยเทคนิคแพร่  7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 8.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่            
และ 9. วิทยาลัยเทคนิคน่าน  ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ได้กำหนดรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ให้ผู้เรียนทุกคนจะต้องได้เรียน ซึ่งการเรียนในรายวิชานี้ผู้เรียนจะต้องจัดทำโครงการ หรือโครงงานที่เ ป็นผล             
มาจากการนำเอาความรู้ที ่ได้ศึกษามาสร้างนวัตกรรม หรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกอาชีพ                  
ในสถานประกอบการ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานที่ได้จัดทำเผยแพร่สู่สาธารณะชน 
หรือเผยแพร่ผลงานสู ่การนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริง ศูนย์ว ิจ ัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบัน                         
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จึงได้จัดทำโครงการ “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564” นี้ขึ้น   
๕.  วัตถุประสงค์โครงการ 

5.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษา ได้สร้างผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือ
งานสร้างสรรค์  

5.2 เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานที่ได้จัดทำเผยแพร่สู่สาธารณะชน หรือ
เผยแพร่ผลงานสู่การนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริง 

5.3 เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในระดับชาติ  
5.4 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนานักวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ 
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5.5 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2 และบุคลากรของหน่วยงานภายในและภายนอกเครือข่ายของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  6.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       -  ผลงานทางวิชาการบุคลากรของหน่วยงานภายในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน       
      -  ผลงานทางวิชาการของบุคลากรภายนอกเครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ไม่น้อย 
กว่า 8 ผลงาน  
 6.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

     -  ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2 ได้เผยแพร่ผลงาน  ที่จัดทำเผยแพร่สู่สาธารณะชน หรือเผยแพร่ผลงานสู่ การนำไปใช้งานได้อย่าง
แท้จริง 

     -  คณาจารย์และนักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงาน
ทางวิชาการ 

 
7.  วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 
1. ประชุมวางแผนการดำเนินการ  - ประชุมคณะทำงาน 

- เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน 
- ประชาสัมพันธ์โครงการและกำหนดเวลารับ  
  ผลงาน 

มกราคม 2565 
มกราคม 2565 
มกราคม 2565 

2.การดำเนินงานจัดโครงการ - จัดแสดงผลงานทางวิชาการของสาขาวิชาและ  
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 
2565 

3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
  รูปเล่มสรุปรายงานผลโครงการ 

พฤษภาคม 2565 
 

4. รวบรวมจัดทำรูปเล่มบทความทาง
วิชาการ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความทางวิชาการ 
- ปรับปรุงแก้ไขบทความตามคำแนะนำของ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- รวบรวมจัดทำรูปเล่มบทความทางวิชาการ 

มิถุนายน 2565 
 

 
8.  สถานที่ดำเนินโครงการ 

ณ  ห้องประชุมอาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
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๙. งบประมาณ/ทรัพยากร การดำเนินโครงการ 

9.1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ       จำนวนเงิน      20,000  บาท 
9.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง         จำนวนเงิน       2,400   บาท 
9.3 ค่าปฏิบัติงานนนอกเวลาราชการ      จำนวนเงิน        4,800   บาท 

 9.4 รูปเล่มบทคัดย่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ  ครั้งที่ 2 
                    ประจำปีการศึกษา 2564  (จำนวน 30 เล่ม × 350 บาท) จำนวนเงิน        10,500 บาท 
 9.5 ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 1 มื้อ x 120คน)    จำนวนเงิน    14,400 บาท 
 9.6 ค่าอาหารว่าง (35 บาท x 2 มื้อ x 120 คน)     จำนวนเงิน    8,400   บาท 
 9.7 ค่าพาหนะ         จำนวนเงิน    15,000 บาท 
 9.8 ค่าบรรยายพิเศษ        จำนวนเงิน        1,200   บาท 
 9.9 ค่าท่ีพัก         จำนวนเงิน     7,000   บาท 
 9.10 ค่าตกแต่งสถานที่ห้องประชุม      จำนวนเงิน    6,500   บาท 
 8.11 ค่าวัสดุ         จำนวนเงิน        3,300   บาท 
 9.12 ค่าของที่ระลึก        จำนวนเงิน    6,500   บาท 
                            รวมทั้งสิ้น  100,000 บาท 
                      (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

*ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายตามจริง 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1  คณาจารย์และนักศึกษา นำเอาความรู้ที่ได้ศึกษามาสร้างนวัตกรรม หรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่ 

         เกิดข้ึนจากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
10.2  คณาจารย์ และนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะชน  
 

๑๑. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลโครงการด้วยแบบสำรวจความคิดเห็น 
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โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนและเทคนิค  
                การเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่” 

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 .                                     
๒. ลักษณะโครงการ 
    โครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
    โครงการตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. ที่  (1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที่ ( 1 ) ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
และมาตรการที่ 2 สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
 ยุทธศาสตร์ สอศ. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ยุทธศาสตร์สถาบันที่ ( 1  ) การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เพื่อก้าวสู่ประเทศ
ไทย 4.0  กลยุทธ์ที่ ( 2)  ยกระดับการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21   
 ยุทธศาสตร์สถาบันที่ ( 2  ) การยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม กลยุทธ์ที่ ( 2)  สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ   
 การประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ ( ✓) 13  .ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพ การศึกษา (14)  ระดับการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน                                     .  
๔. หลักการและเหตุผล 

ในแวดวงวิชาการ การวิจัยถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้ก้าวไกล
ยิ่งขึ้น ดังจะเห็นว่าในทุกหน่วยงานวิชาการจะต้องมีการทำวิจัยทั้งสิ้น การขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยนอกจาก
จะเป็นการขอรับทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะทำให้งานวิจัยลุล่วงได้  ยังเป็นขั้นตอนสำคัญท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสำคัญของหัวข้อวิจัยนั้น ๆ ว่ามีคุณค่าควรสนับสนุน และผู้เสนอโครงการได้แสดงให้เห็นถึงความรู้ความ
เข้าใจและมีความพร้อมในการทำวิจัย  การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่ผู้วิจัยทุกคน
ควรเรียนรู้วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อให้ผู้ประเมินหรือผู้พิจารณาโครงการเห็นถึงความสำคัญของงาน
เหมือนที่ผู้วิจัยเห็น  การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี นักวิจัยควรจะต้องมีความรู้และความสามารถในการ
ถ่ายทอดความคิดของตนผ่านการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอโครงการวิจัยควรจะต้องกระชับและ
ชี้นำให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตามผู้วิจัยได้ว่าทำไมงานวิจัยที่เสนอจึงมีค่าควรสนับสนุน  เมื่อสิ้ นสุดโครงการแล้ว
ประโยชน์ที่ได้มีความสำคัญต่อสังคมหรือวงวิชาการอย่างไร  และสิ่งที่เสนอนั้นเป็นหัวข้อที่ผู้วิจัยมีความรู้ความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งสามารถดำเนินการวิจัยได้จนสำเร็จ  ผู้วิจัยรู้ขั้นตอนการดำเนินการและอุปสรรคหรือปัญหาที่
อาจจะพบในระหว่างการทำวิจัย การถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ออกมาในข้อเสนอโครงการวิจัย  ผู้วิจัยควรมีการลำดับ
ความคิดท่ีดีและชัดเจน สามารถใช้ภาษาได้เหมาะสม อธิบายให้ผู้อ่านข้อเสนอเข้าใจและเห็นชอบได้ 

การเขียนบทความ บทความวิจัย และบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับ
นานาชาติ รวมไปถึงในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ จัดเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการดำเนินโครงการวิจัย เนื่องจาก
เรื่องราวที่นำมาเขียนเป็นรายงานหรือบทความต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวม
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ข้อมูล วิธีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีการประมวลความคิดอย่างมีระบบระเบียบ ถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาษาเขียนที่ชัดเจน สามารถสื่อความรู้ความเข้าใจกับผู้อ่านได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบทความวิจัยนั้น 

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมในการทำวิจัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จึงเห็นความสำคัญ  
โดยดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน
และเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่” ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากร
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  อันจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถนำความรู้    
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจะช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ และการพัฒนาการเขียนบทความให้มี
คุณภาพมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป รวมทั้งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักวิจัยและบุคลากรที่สนใจ เพื่อให้สามารถ
นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็น ที่ยอมรับ
ของหน่วยงานและสาธารณชนอย่างกว้างขวางต่อไป 
๕.  วัตถุประสงค์โครงการ 

5.1  เพื่อให้เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ชัดเจน มีลำดับความคิดและการนำเสนอที่น่าเชื่อถือ 
5.2  เพื่อให้ใช้ภาษาในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
5.3  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 

๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  6.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนให้กับ
คณาจารย์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
 6.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

      6.2.1  คณาจารย์ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความสามารถในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ในระดับดี   

      6.2.2  ทุนสนับสนุนการวิจัยของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้นำไปใช้อย่างมีคุณค่า  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
7.  วิธีดำเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 
1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินการ  

- ประชุมคณะทำงาน 
- เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงาน 
- ติดต่อประสานงานความร่วมมือ 

ปีการศึกษา 2565 

2.การดำเนินงานจัดโครงการ - ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ปีการศึกษา 2565 

3. ติดตามและประเมินผล 
การดำเนินงาน  

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
รูปเล่มสรุปรายงานผลโครงการ 
 

ปีการศึกษา 2565 
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8.   สถานที่ดำเนินโครงการ 

ณ  ห้องประชุมอาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร การดำเนินโครงการ 
     ๙.๑  ค่าตอบแทนวิทยากร  (1,2๐๐ x 12 ชม. x 1 คน) จำนวนเงิน 14,4๐๐ บาท 
  ๙.๒  ค่าพาหนะวิทยากร     จำนวนเงิน     6,๐00 บาท 

9.๓  ค่าที่พักวิทยากร (1,000 บาท x 1 คน x 2 คืน)        จำนวนเงิน    2,000  บาท 
9.๔  ค่าวัสดุสำนักงาน                        จำนวนเงิน      2,000 บาท 
9.5  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จำนวนเงิน   9,600  บาท 
9.6  ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) จำนวนเงิน   12,000 บาท 
9.10 ค่าอาหารว่าง (50 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)  จำนวนเงิน   7,000  บาท 

                              รวมทั้งสิ้น  53,000  บาท 
                          (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
*ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายตามจริง 
๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คณาจารย์ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ถูกต้องและสามารถ
นำไปขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ได้ในปีต่อๆไป อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
๑2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลโครงการด้วยแบบสำรวจความคิดเห็น 
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โครงการ  วิจัยการพัฒนาบริหารการจัดการงานในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 .                                     
๒. ลักษณะโครงการ 
    โครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
    โครงการตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. ที่  (1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที่ ( 1 ) ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
และมาตรการที่ 2 สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
 ยุทธศาสตร์ สอศ. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ (1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ (3) ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการนำกระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 
กลยุทธ (6.2) พัฒนาและเพิ ่มพูนศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหาร โครงการวิจัย การจัดการความรู้                        
การถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์
การเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์สถาบันที่ ( 1  ) การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เพื่อก้าวสู่ประเทศ
ไทย 4.0  กลยุทธ์ที่ ( 2)  ยกระดับการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21   
 ยุทธศาสตร์สถาบันที่ ( 2  ) การยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม กลยุทธ์ที่ ( 2)  สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ   
 การประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ ( ✓) 13  .ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพ การศึกษา (14)  ระดับการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน                                     .  
๔. หลักการและเหตุผล 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นหน่วยงานหนึ่งของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีอำนาจและหน้าที่ที ่สำคัญประกอบด้วย (1) การส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษา การวิจัย การทดลอง โดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมดำเนินการ
จัดตั้งศูนย์วิจัย เพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และ (3) ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

นักทฤษฎีองค์การทั้งหลายพยายามที่จะออกแบบองค์การ เพื่อรวบรวมเอาพนักงานทั้งหลายของ
องค์การที่จะต้องทำงานร่วมกัน  และมีความจำเป็นที่จะต้องประสานงาน  เพื่อให้งานได้รับมอบหมายบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ ่งการจัดองค์การถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการบริหารการจัดการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบางอย่างไม่สามารถทำเพียงคนเดียวได้  หลาย ๆ คนจำต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่
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เรียกว่า “องค์การ”  ดังที่  CHESTER  I  BARNARD  กล่าวว่า  องค์การเป็นระบบของการร่วมมือร่วมใจของ
มนุษย์  ดังนั้น  การจัดองค์การก็เพื่อให้โครงสร้างของกลุ่มคน  และกลุ่มตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่จะไปรองรับกับ
แผนงานที่กำหนดไว้  และเป็นโครงสร้างที่จัดขึ้น  เพื่อประสานให้ทุกฝ่ายเข้ าใจได้ดี  ช่วยลดความซ้ำซ้อน
ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องจัดองค์การให้มีลักษณะที่สมดุลเพื่อประโยชน์ขององค์การ 

ดังนั ้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จึงจัดทำ
โครงการวิจัยการพัฒนาบริหารการจัดการงานในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เพ่ือศึกษาการจัดการ
กระบวนการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและกิจกรรมต่างๆขององค์กรเพื่อที่จะก่อให้เกิด การใช้
ทรัพยากรขององค์กรในทุกๆด้านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.  วัตถุประสงค์โครงการ 

5.1 เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนากระบวนการ พัฒนาองค์กร และการดำเนินงานไปสู่องค์กรที่
เป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และงานวิชาการสู่สังคม 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  6.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       มีการพัฒนาในระบบการบริหารการจัดการงานในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 80 
 6.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

      ได้นำการศึกษาการวิจัยมาพัฒนา ปรับใช้ในองค์กรให้มีคุณภาพมากขึ้น 
 

7.  วิธีดำเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 
1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินการ  

- ประชุมคณะทำงาน 
- เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงาน 
- ติดต่อประสานงานความร่วมมือ 

ปีการศึกษา 2565 

2.การดำเนินงานจัดโครงการ - ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ปีการศึกษา 2565 

3. ติดตามและประเมินผล 
การดำเนินงาน  

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
รูปเล่มสรุปรายงานผลโครงการ 
 

ปีการศึกษา 2565 
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8.   สถานที่ดำเนินโครงการ 

ณ  ห้องประชุมอาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร การดำเนินโครงการ 
     ๙.๑  ค่าตอบแทน      จำนวนเงิน  10,0๐๐ บาท 
 9.2  ค่าพาหนะ      จำนวนเงิน  40,000 บาท 
 9.3  ค่าอาหารกลางวัน     จำนวนเงิน     6,000 บาท 
 9.4  ค่าอาหารว่าง     จำนวนเงิน    2,000 บาท 
 9.5  ค่าที่พัก      จำนวนเงิน  20,000 บาท 
 9.6  ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ    จำนวนเงิน  10,000 บาท 
 9.7  ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล    จำนวนเงิน  10,000 บาท 
 9.8  ค่าจัดทำรูปเล่ม     จำนวนเงิน    7,000 บาท  
                      รวมทั้งสิ้น 105,000  บาท 
                           (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) 

*ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายตามจริง 
 
๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1  สามารถนำผลการศึกษา วิจัยมาปรับใช้พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรสู่สถาบันที่เป็นเลิศ
ในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และงานวิชาการสู่สังคมได้  
 
๑2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลโครงการด้วยแบบสำรวจความคิดเห็น 
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โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการทำงานวิจัยของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประจำปี 2564 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 .                                     
๒. ลักษณะโครงการ 
    โครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
    โครงการตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. ที่  (1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที่ ( 1 ) ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
และมาตรการที่ 2 สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
 ยุทธศาสตร์ สอศ. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ยุทธศาสตร์สถาบันที่ ( 1  ) การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เพื่อก้าวสู่ประเทศ
ไทย 4.0  กลยุทธ์ที่ ( 2)  ยกระดับการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21   
 ยุทธศาสตร์สถาบันที่ ( 2  ) การยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม กลยุทธ์ที่ ( 2)  สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ   
 การประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ ( ✓) 13  .ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพ การศึกษา (14)  ระดับการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน                                     .  
๔. หลักการและเหตุผล 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นหน่วยงานหนึ่งของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีอำนาจและหน้าที่ที ่สำคัญประกอบด้วย (1) การส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษา การวิจัย การทดลอง โดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมดำเนินการ
จัดตั้งศูนย์วิจัย เพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และ (3) ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ดังนั้น ศนูย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จึงจัดทำโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการทำงานวิจัยของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การทดลอง โดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อร่วมดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัย ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพ 

 
๕.  วัตถุประสงค์โครงการ 

5.1  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้สร้างผลงานวิจัย  
5.2  เพื่อกระตุ้นให้มีการทำงานวิจัยเพิ่มข้ึน 
5.3  เพื่อให้บุคลากร คณาจารย์ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานวิจัย และมีแนวทางสร้างผลงาน

วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  6.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       ร้อยละ ๑๐๐ ของอาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีการ
ดำเนินการวิจัยสาขาวิชาละ 1 เรื่อง 
 6.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

      ระดับคุณภาพของงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอน  
 

7.  วิธีดำเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 
1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินการ  

- ประชุมคณะทำงาน 
- เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงาน 
- ติดต่อประสานงานความร่วมมือ 

ปีการศึกษา 2565 

2.การดำเนินงานจัดโครงการ - ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ปีการศึกษา 2565 

3. ติดตามและประเมินผล 
การดำเนินงาน  

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
รูปเล่มสรุปรายงานผลโครงการ 
 

ปีการศึกษา 2565 

 
8.   สถานที่ดำเนินโครงการ 

ณ  ห้องประชุมอาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร การดำเนินโครงการ 
     ๙.๑  สนับสนุนการทำงานผลงานวิจัย   จำนวนเงิน  70,0๐๐ บาท 
                              รวมทั้งสิ้น 70,000  บาท 
                                (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

*ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายตามจริง 
 
๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1  คณาจารย์ นำเอาความรู้ที่ได้ศึกษามาสร้างงานวิจัย หรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก      
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  

10.2  คณาจารย์ผู้สอนมีงานวิจัยที่สามารถนำไปประกอบการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
๑2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลโครงการด้วยแบบสำรวจความคิดเห็น 
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ข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

 
1.ชื่อโครงการ     โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ฝึกซ้อมย่อย) บัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2   
 
2. ลักษณะโครงการ   Flagship   โครงการปกติ 
 
3. ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  1.1 ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  
วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับฝีมือ และให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับบุคคล
ทั่วไป รวมทั้งระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทักษะวิชาชีพและวิชาชีพสนองความต้องการกำลังคนในการพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ข้อ 1.2 แผนยุทธศาสตร์อาชีวศึกษา  20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 ข้อ 2.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้าง/พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
-ตอบสนองความต้องการการผลิตการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี 
และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
     
4.  หลักการและเหตุผล 
            ด ้วยพระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอย ู ่ห ัว ทรงพระกร ุณาโปรดเกล ้าโปรดกระหม ่อมให้                       
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการแทนพระองค์  
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการจาก
สถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ในโอกาสพระชนมายุ  5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี  ในเดือนสิงหาคมของทุกปีการศึกษานั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการซักซ้อม
ขั ้นตอนพิธีการปฏิบัติตนของบัณฑิตและการดำเนินงานในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นไป      
ด้วยความเรียบร้อยของบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2    
 
 
 
 



106 
 
       ดังนั้น สำนักงานพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จึงได้โครงการฝึกซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร (ฝึกซ้อมย่อย) บัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2    

 
5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 5.๑  เพื่อให้บัณฑิตได้ซักซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตรของวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม 
 5.๒  เพื่อให้แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
 5.3  เพ่ือสร้างความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบัณฑิต  
          5.4 เพ่ือการดำเนินงานการรับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร  
 
6.  เป้าหมาย 
 6.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                 6.๑.1 จำนวนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  (รหัส 61)  
                                                                                                 จำนวน  181 คน 
   6.1.1.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์   จำนวน  15  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   จำนวน  17  คน 
   6.1.1.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  25  คน 
     -สาขาวิชาการท่องเที่ยว    จำนวน  11  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  จำนวน  33  คน 
   6.1.1.3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   จำนวน  1  คน 
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  12  คน 
   6.1.1.4 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์   จำนวน  14  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน   5  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   จำนวน  20  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์   จำนวน  15  คน 
   6.1.1.5 วิทยาลัยเทคนิคน่าน    
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   จำนวน  13  คน 
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        6.1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
   6.1.2.1 บัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  (รหัส 61) 
                                                             รวมจำนวน  181 คน 
   6.1.2.2 คณะกรรมการสภาสถาบันฯ     จำนวน 10  คน 
   6.1.2.3 คณะผู้บริหารสถาบันฯ     จำนวน    6  คน 
   6.1.2.4 คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา     จำนวน   9  คน 
   6.1.2.5 คณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา     จำนวน  18  คน 
   6.1.2.6 คณะคณาจารย์สถานศึกษา     จำนวน  60  คน 
   6.1.2.7 คณะทำงานวิทยาลัยเทคนิคพะเยา  จำนวน  30  คน 
   6.1.2.8 คณะทำงานสถาบันฯ    จำนวน  11  คน 
                                                             รวมจำนวน  144 คน 
รวมทั้งหมดจำนวน  325 คน  
 
                6.๑.3 จำนวนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563   (รหัส 62) 
   รวมจำนวน  229 คน 
             6.1.3.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์   จำนวน  24  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   จำนวน  25  คน 
   6.1.3.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  19  คน 
     -สาขาวิชาการท่องเที่ยว    จำนวน  10  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  จำนวน  48  คน 
   6.1.3.3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   จำนวน   8  คน 
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  23  คน 
   6.1.3.4 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์   จำนวน  16  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  14  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   จำนวน  12  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์   จำนวน  15  คน 
   6.1.3.5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่     
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  15  คน 
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       6.1.4 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
   6.1.4.1 บัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  (รหัส 62) 
                                                             รวมจำนวน  229 คน 
   6.1.4.2 คณะกรรมการสภาสถาบันฯ     จำนวน 10  คน 
   6.1.4.3 คณะผู้บริหารสถาบันฯ     จำนวน    6  คน 
   6.1.4.4 คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา     จำนวน   9  คน 
   6.1.4.5 คณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา     จำนวน  18  คน 
            6.1.4.6 คณะคณาจารย์สถานศึกษา     จำนวน  60  คน 
   6.1.4.7 คณะทำงานวิทยาลัยเทคนิคพะเยา  จำนวน  30  คน 
   6.1.4.8 คณะทำงานสถาบันฯ    จำนวน  11  คน 
                                                                     รวมจำนวน  144 คน 
รวมทั้งหมดจำนวน 373  คน 
 
                6.๑.5 จำนวนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564   (รหัส 63) 
   รวมจำนวน  247 คน 
             6.1.5.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์   จำนวน  24  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   จำนวน  20  คน 
   6.1.5.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  19  คน 
     -สาขาวิชาการท่องเที่ยว    จำนวน  25  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  จำนวน  47  คน 
   6.1.53 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   จำนวน   5  คน 
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  18  คน 
   6.1.5.4 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์   จำนวน  17  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  5  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   จำนวน  14  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์   จำนวน  14  คน 
   6.1.5.5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่     
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  17  คน 
   6.1.4.5 วิทยาลัยเทคนิคน่าน    
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   จำนวน  22  คน 
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       6.1.6 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
   6.1.6.1 บัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  (รหัส 63) 
                                                             รวมจำนวน  247 คน 
   6.1.6.2 คณะกรรมการสภาสถาบันฯ     จำนวน 10  คน 
   6.1.6.3 คณะผู้บริหารสถาบันฯ     จำนวน    6  คน 
   6.1.6.4 คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา     จำนวน   9  คน 
   6.1.6.5 คณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา     จำนวน  18  คน 
            6.1.6.6 คณะคณาจารย์สถานศึกษา     จำนวน  65  คน 
   6.1.6.7 คณะทำงานวิทยาลัยเทคนิคพะเยา  จำนวน  30  คน 
   6.1.6.8 คณะทำงานสถาบันฯ    จำนวน  11  คน 
                                                                     รวมจำนวน  149 คน 
รวมทั้งหมดจำนวน 396  คน 
 
          6.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                  6.๒.๑ บัณฑิตมีความพึงพอใจการดำเนินการกิจกรรม โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญา
บัตร (ฝึกซ้อมย่อย) บัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2   
       6.2.2 บัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบการ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
  
7.  ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (Output) 
 
 7.1 ด้านปริมาณ    
                 -บัณฑิต และคณาจารย์ 6 สถานศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ได้เข้าร่วม  
โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ฝึกซ้อมย่อย) บัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2562 – 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2   
 7.2 ด้านคุณภาพ 
      -บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2563 ได้รูปแบบและแนวปฏิบัติการรับ
พระราชทานปริญญาบัตรที่ถูกต้องและเหมาะสม 
      -บัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
   
8. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ Outcome 
 
     8.1 บัณฑิตมีความพึงพอใจการดำเนินการโครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  (ฝึกซ้อม
ย่อย) บัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2    
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 8.2 บัณฑิตได้รู้ถึงแนวปฏิบัติในการรับพระราชทานปริญญาบัตรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 8.3 บัณฑิตได้ซักซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตรของวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม 
 8.4 บัณฑิตมีความรัก ความสามัคคีและมีความเชื่อม่ันในประสิทธิภาพของสถานศึกษาและสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
 
9.ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 
           ร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
          ระยะที่  1    เดือน  กรกฎาคม 2565   
 ระยะที่ 2     เดือน  กรกฎาคม 2565    
 ระยะที่ 3     เดือน  กรกฎาคม 2565    
 
11.  วิธีดำเนินการ 
           โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ฝึกซ้อมย่อย) บัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 – 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2   
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
 โครงการฝึกซ้อม
รับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
(ฝึกซ้อมย่อย) 
บัณฑิตผู้ที่สำเร็จ
การศึกษา 
ประจำปี
การศึกษา 
2562 – 2564 
สถาบันการ
อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2   
 
 

1.เสนอโครงการเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

เดือนกรกฎาคม 
2565 

 
 

ระยะที่ 1 
114,330   

 
ระยะที่ 2 
123,450   

 
ระยะที่ 3 
113,890   

 

2.ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน/ออกคำสั่ง 
3.แจ้งสถานศึกษาในสังกัด
สถาบัน 6 สถานศึกษา 
4.ดำเนินงานโครงการตามวัน
และเวลาที่กำหนด 
5.สรุปผลการดำเนินงาน 
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12.  งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 
ระยะที่  1  บัณฑิตสำเร็จปีการศึกษา 2562 (รหัส 61) 
 
 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200X1ชม.X2คน)        จำนวนเงิน    2,400    บาท 
 2. ค่าที่พักวิทยากร (1,200 บาทX1คืนX2คน)        จำนวนเงิน     2,400   บาท 
 3. ค่าพาหนะวิทยากร (4,000 บาทX2 คน)        จำนวนเงิน     8,000   บาท 

4. ค่าอาหารกลางวัน (120 บาทX327 คนX 1 มื้อ)       จำนวนเงิน   39,240   บาท 
5. ค่าอาหารว่าง (35 บาทX 327คนX 2 มื้อ)                  จำนวนเงิน   22,890   บาท 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์            จำนวนเงิน   30,000  บาท 
7. ค่าปฏิบัติงานวันหยุด (200 บาทX 47 คน)        จำนวนเงิน     9,400   บาท 
 
(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)      รวมทั้งสิ้น   114,330  บาท 

              ทั้งนี้ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง  
 
ระยะที่  2   บัณฑิตสำเร็จปีการศึกษา 2563 (รหัส 62) 
 
 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200X1ชม.X2คน)        จำนวนเงิน    2,400    บาท 
 2. ค่าที่พักวิทยากร (1,200 บาทX1คืนX2คน)        จำนวนเงิน     2,400   บาท 
 3. ค่าพาหนะวิทยากร (4,000 บาทX2 คน)        จำนวนเงิน     8,000   บาท 

4.  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาทX375 คนX 1 มื้อ)       จำนวนเงิน   45,000   บาท 
5.  ค่าอาหารว่าง (35 บาทX 375 คนX 2 มื้อ)                  จำนวนเงิน   26,250   บาท 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์            จำนวนเงิน   30,000  บาท 
7. ค่าปฏิบัติงานวันหยุด (200 บาทX 47 คน)        จำนวนเงิน     9,400   บาท 
 
(หนึ่งแสนสองหม่ืนสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)                 รวมทั้งสิ้น   123,450  บาท 

  ทั้งนี้ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง  
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ระยะที่ 3  บัณฑิตสำเร็จปีการศึกษา 2564 (รหัส 63) 
 
 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200X1ชม.X2คน)        จำนวนเงิน    2,400    บาท 
 2. ค่าที่พักวิทยากร (1,200 บาทX1คืนX2คน)        จำนวนเงิน     2,400   บาท 
 3. ค่าพาหนะวิทยากร (4,000 บาทX2 คน)        จำนวนเงิน     8,000   บาท 

4.  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาทX398 คนX 1 มื้อ)       จำนวนเงิน   47,760   บาท 
5.  ค่าอาหารว่าง (35 บาทX 398 คนX 2 มื้อ)                  จำนวนเงิน   13,930   บาท 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์            จำนวนเงิน   30,000  บาท 
7. ค่าปฏิบัติงานวันหยุด (200 บาทX 47 คน)        จำนวนเงิน     9,400   บาท 
 
(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)            รวมทั้งสิ้น   113,890  บาท 

  ทั้งนี้ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง  
 
13.  บทบาทภาคีที่มีส่วนร่วมในโครงการ (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม) 
 13.1 สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่  น่าน  
รวม 6 สถานศึกษา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 
 

ข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

 
1.ชื่อโครงการ     โครงการจิตอาสา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
2. ลักษณะโครงการ   Flagship   โครงการปกติ 
3. ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  1.1 ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  
วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับฝีมือ และให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับบุคคล
ทั่วไป รวมทั้งระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทักษะวิชาชีพและวิชาชีพสนองความต้องการกำลังคนในการพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  ข้อ 1.2 แผนยุทธศาสตร์อาชีวศึกษา  20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ข้อ 2.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้าง/พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
-ตอบสนองความต้องการการผลิตการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน    
4.  หลักการและเหตุผล 
 สำน ักพ ัฒนาก ิจการน ักศ ึกษาและก ิจการพ ิ เศษ สถาบ ันการอาช ีวศ ึกษาภาคเหนื อ 2                    
เห็นความสำคัญของการปรับตัวของนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2 ซึ่งต้องมีการปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน หากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้จะทำ
ให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมและการเรียน ดังนั้น ทางสำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จึงได้จัด
โครงการปฏิบัติการในการดำเนินการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จิตอาสา เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีส่วนร่วมกิจกรรม เพ่ือสร้างความเคารพรักใน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความสามัคคีอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขและมีคุณธรรมจริยธรรม 
5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 5.๑  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม  
 5.๒  เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพ่ือสังคมด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
 5.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความจงรักภัคดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 5.4  เพ่ือสร้างจิตสำนึก  มีความรับผิดชอบต่องาน มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต 
 5.5  เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษา  
 5.6 เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
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6.  เป้าหมาย 
 6.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       6.๑.1 จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)  
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564 จำนวน  255 คน  
   6.1.1.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์   จำนวน  17  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   จำนวน  27  คน 
   6.1.1.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  25  คน 
     -สาขาวิชาการท่องเที่ยว    จำนวน  15  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  จำนวน  43  คน 
   6.1.1.3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า             จำนวน 10  คน 
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  26  คน 
   6.1.1.4 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์   จำนวน  19  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  11  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   จำนวน    6  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์   จำนวน  17  คน 
   6.1.1.5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่     
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  22  คน 
   6.1.1.6 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 
    -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   จำนวน  17  คน 
     6.1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
   6.1.2.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
                                          ปีการศึกษา 2565         รวมจำนวน  255 คน 
   6.1.2.2 คณะกรรมการสภาสถาบันฯ     จำนวน 10  คน 
   6.1.2.3 คณะผู้บริหารสถาบันฯ     จำนวน    6  คน 
   6.1.2.4 คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา     จำนวน   9  คน 
   6.1.2.5 คณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา     จำนวน  18  คน 
   6.1.2.6 คณะคณาจารย์สถานศึกษา     จำนวน  65  คน 
   6.1.2.7 คณะทำงานวิทยาลัยเทคนิคพะเยา  จำนวน  30  คน 
   6.1.2.8 คณะทำงานสถาบันฯ    จำนวน  11  คน 
                                                                      รวมจำนวน  149 คน 
รวมทั้งหมดจำนวน  404 คน 
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       6.1.3 จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)  
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565  จำนวน 300 คน  ดังนี้ 
   6.1.3.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์   จำนวน  20  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   จำนวน  20  คน 
   6.1.3.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  20  คน 
     -สาขาวิชาการท่องเที่ยว    จำนวน  20  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  จำนวน  40  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   จำนวน  20  คน 
   6.1.3.3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   จำนวน  20 คน 
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  20  คน 
   6.1.3.4 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์   จำนวน  20  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  20  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   จำนวน  20  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์   จำนวน  20  คน 
   6.1.3.5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่     
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  20  คน 
   6.1.3.6 วิทยาลัยเทคนิคน่าน  
    -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า    จำนวน 20 คน 
   6.1.4 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
   6.1.4.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
                                          ปีการศึกษา 2565         รวมจำนวน  300 คน 
   6.1.4.2 คณะกรรมการสภาสถาบันฯ     จำนวน 10  คน 
   6.1.4.3 คณะผู้บริหารสถาบันฯ     จำนวน    6  คน 
   6.1.4.4 คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา     จำนวน   9  คน 
   6.1.4.5 คณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา     จำนวน  18  คน 
   6.1.4.6 คณะคณาจารย์สถานศึกษา     จำนวน  75  คน 
   6.1.4.7 คณะทำงานวิทยาลัยเทคนิคพะเยา  จำนวน  30  คน 
   6.1.4.8 คณะทำงานสถาบันฯ    จำนวน  11  คน 
 
                                                                      รวมจำนวน  159 คน 
 
 รวมทั้งหมดจำนวน  459 คน 
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          6.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       6.๒.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั ้นปีที ่  1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)  ประจำปีการศึกษา 
2563 นักศึกษาได้รู้กฎระเบียบ และการปฏิบัติตนในสถานศึกษาและ มีทัศนคติที่ดีต่อสถานศึกษาและสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มากขึ้น 
       6.2.2 นักศึกษามีความรัก ความสามัคคีและมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของสถานศึกษาและ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
  
7.  ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (Output) 
 
 7.1 ด้านปริมาณ    

-นักศึกษาและคณาจารย์ ผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 
  

ครบตามเป้าหมาย  
-นักศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาและสถานศึกษา 
 

 7.2 ด้านคุณภาพ 
  -นักศึกษา และคณาจารย์ 6 สถานศึกษาได้เข้าโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 
  
8. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ Outcome 
 
     8.1 นักศึกษามีความพึงพอใจการดำเนินการกิจกรรมโครงการจิตอาสา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 8.2 นักศึกษามีความรัก ความสามัคคีและมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของสถานศึกษาและสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
 8.3 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบและการปฏิบัติตนในการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสถานศึกษาและมีทัศนคติที่ ดีต่อสถานศึกษาและสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มากยิ่งขึ้น 
 8.4 นักศึกษาเข้าใจถึงระบบประชาธิปไตยในความเป็นพ่ีน้อง  และความสามัคคีซึ่งนำไปสู่การมีความ
รักในกลุ่มนักศึกษา การสร้างความเป็นผู้นำ 
 8.5 นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม และแนะแนวทางในการปฏิบัติตนให้เข้ารับระบบการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรี ตลอดจนสามารถใช้ศักยภาพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการเรียนและการ
ดำเนินชีวิต 
 
9. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 
           ร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมโครงการ  
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10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
        เดือนมิถุนายน   2565 
 
11.  วิธีดำเนินการ 
          โครงการ 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
โครงการจิต
อาสา ศาสนา
ศิลป วัฒนธรรม 
ปีการศึกษา 
2565 

1.เสนอโครงการเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 

ระยะที่ 1 
109,340   

  
ระยะที่ 2  
119,790    

2.ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน/ออกคำสั่ง 
3.แจ้งสถานศึกษาในสังกัด
สถาบัน 6 สถานศึกษา 
4.ดำเนินงานโครงการตามวัน
และเวลาที่กำหนด 
5.สรุปผลการดำเนินงาน 

 
 
12.  งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 
ระยะที่ 1  นักศึกษาชั้นปีท่ี 1  (รหัส 64) ปีการศึกษา 2564 จำนวน  255 คน  
 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200X1ชม.X2คน)        จำนวนเงิน     2,400   บาท 
 2. ค่าที่พักวิทยากร    (1,200 บาทX1คืนX2คน)        จำนวนเงิน     2,400   บาท 
 3. ค่าพาหนะวิทยากร (4,000 บาทX2คน)        จำนวนเงิน     8,000  บาท 

4.  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาทX406 คนX 1 มื้อ)       จำนวนเงิน    48,720  บาท 
5.  ค่าอาหารว่าง (35 บาทX 406คนX 2 มื้อ)                  จำนวนเงิน   28,420   บาท 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์            จำนวนเงิน  10,000   บาท 
7. ค่าปฏิบัติงานวันหยุด (200 บาทX 47 คน)         จำนวนเงิน    9,4oo    บาท 
 
(หนึ่งแสนเก้าพันสามร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)                          รวมทั้งสิ้น  109,340  บาท 

  ทั้งนี้ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง  
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ระยะที่ 2  นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 (รหัส 65)  ปีการศึกษา 2565  จำนวน 300 คน   
 
 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200X1ชม.X2คน)        จำนวนเงิน     2,400   บาท 
 2. ค่าที่พักวิทยากร    (1,200 บาทX1คืนX2คน)        จำนวนเงิน     2,400   บาท 
 3. ค่าพาหนะวิทยากร (4,000 บาทX2คน)        จำนวนเงิน     8,000  บาท 

4.  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาทX461 คนX 1 มื้อ)       จำนวนเงิน    55,320  บาท 
5.  ค่าอาหารว่าง (35 บาทX 461คนX 2 มื้อ)                  จำนวนเงิน   32,270   บาท 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์            จำนวนเงิน  10,000   บาท 
7. ค่าปฏิบัติงานวันหยุด (200 บาทX 47 คน)         จำนวนเงิน    9,4oo    บาท 
 
(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)     รวมทั้งสิ้น  119,790  บาท 

  ทั้งนี้ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง  
 
13.  บทบาทภาคีที่มีส่วนร่วมในโครงการ (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม) 
       13.1 สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน   
             รวม 6 สถานศึกษา  
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ข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

 
1.ชื่อโครงการ     โครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย 
                      ปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา  2565 
 
2. ลักษณะโครงการ   Flagship   โครงการปกติ 
 
 
3. ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  1.1 ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  
วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับฝีมือ และให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับบุคคล
ทั่วไป รวมทั้งระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทักษะวิชาชีพและวิชาชีพสนองความต้องการกำลังคนในการพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  ข้อ 1.2 แผนยุทธศาสตร์อาชีวศึกษา  20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ข้อ 2.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้าง/พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
-ตอบสนองความต้องการการผลิตการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
     
4. หลักการและเหตุผล 
                สำนักพัฒนาก ิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันการอ าช ีวศ ึกษาภาคเหนือ 2                            
เห็นความสำคัญของการปรับตัวของนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2 ซึ่งต้องมีการปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน หากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่าง ๆ ได้จะทำให้เกิด
ปัญหาทางด้านสังคมและการเรียน ดังนั้น ทางสำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จึงได้จัดโครงการ
ปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจำปี
การศึกษา 2565  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่และแนะแนวทางในการปฏิบัติตนในการเ รียน
การสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เรียนรู้กฎระเบียบต่าง ๆ ของนักศึกษาตลอดจนใช้ศักยภาพของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาและเกิดความภาคภูมิใจใน
สถานศึกษาและสถาบัน 
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5.วัตถุประสงค์ 
 

4.๑  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบนโยบาย วัตถุประสงค์ แนวทางการปฏิบัติตน กฎระเบียบและ
ระบบการเรียนการสอนของสถาบันฯ 

 4.๒  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและ
สวัสดิการต่าง ๆ สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียน 

 4.3  เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของสถาบันฯ 
 

 
6.  เป้าหมาย 
 6.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       6.๑.1 จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)  
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565  จำนวน 300 คน  ดังนี้ 
   6.1.1.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์   จำนวน  20  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   จำนวน  20  คน 
   6.1.1.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  20  คน 
     -สาขาวิชาการท่องเที่ยว    จำนวน  20  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  จำนวน  40  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   จำนวน  20  คน 
   6.1.1.3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   จำนวน  20 คน 
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  20  คน 
   6.1.1.4 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์   จำนวน  20  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  20  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   จำนวน  20  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์   จำนวน  20  คน 
   6.1.1.5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่     
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  20  คน 
   6.1.1.6 วิทยาลัยเทคนิคน่าน  
    -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า    จำนวน 20 คน 
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       6.1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
   6.1.2.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
                                          ปีการศึกษา 2565         รวมจำนวน  300 คน 
   6.1.4.2 คณะกรรมการสภาสถาบันฯ     จำนวน 10  คน 
   6.1.4.3 คณะผู้บริหารสถาบันฯ     จำนวน    6  คน 
   6.1.4.4 คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา     จำนวน   9  คน 
   6.1.4.5 คณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา     จำนวน  18  คน 
   6.1.4.6 คณะคณาจารย์สถานศึกษา     จำนวน  70  คน 
   6.1.4.7 คณะทำงานวิทยาลัยเทคนิคพะเยา  จำนวน  30  คน 
   6.1.4.8 คณะทำงานสถาบันฯ    จำนวน  11  คน 
 
                                                                      รวมจำนวน  154 คน 
รวมจำนวนทั้งหมด  454 คน 
       6.๒.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2565 
นักศึกษาได้รู้กฎระเบียบ และการปฏิบัติตนในสถานศึกษาและ มีทัศนคติท่ีดีต่อสถานศึกษาและ             
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มากข้ึน 
       6.2.2 นักศึกษามีความรัก ความสามัคคีและมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของสถานศึกษาและ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
 
7.  ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (Output) 
 
 7.1 ด้านปริมาณ    

-นักศึกษาและคณาจารย์ ผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2565 
  

-นักศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาและสถานศึกษา 
 7.2 ด้านคุณภาพ 
  -นักศึกษา และคณาจารย์ 6 สถานศึกษาได้เข้าโครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครูนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2565 
  
8. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ Outcome 
 
     8.1 นักศึกษามีความพึงพอใจการดำเนินการกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครูนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2565 
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 8.2 นักศึกษามีความรัก ความสามัคคีและมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของสถานศึกษาและสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
 8.3 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบและการปฏิบัติตนในการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสถานศึกษาและมีทัศนคติท่ีดีต่อสถานศึกษาและสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มากยิ่งขึ้น 
 8.4 นักศึกษาเข้าใจถึงระบบประชาธิปไตยในความเป็นพี่น้อง และความสามัคคีซึ่งนำไปสู่การมีความ
รักในกลุ่มนักศึกษา การสร้างความเป็นผู้นำ 
 8.5 นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม และแนะแนวทางในการปฏิบัติตนให้เข้ารับระบบการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรี ตลอดจนสามารถใช้ศักยภาพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการเรียนและการ
ดำเนินชีวิต 
 
9.ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 
           ร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
          ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 
 
11.  วิธีดำเนินการ 
          โครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2565 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
โครงการ
ปฐมนิเทศและ
พิธีไหว้ครู
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ 
ปีการศึกษา 
2565 

1.เสนอโครงการเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

มิถุนายน 2565 
 

145,620   

2.ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน/ออกคำสั่ง 
3.แจ้งสถานศึกษาในสังกัด
สถาบัน 6 สถานศึกษา 
4.ดำเนินงานโครงการตามวัน
และเวลาที่กำหนด 
5.สรุปผลการดำเนินงาน 
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12.  งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200X1ชม.X3คน)        จำนวนเงิน     3,600   บาท 
 2. ค่าท่ีพักวิทยากร    (1,200 บาทX1คืนX3คน)        จำนวนเงิน     3,600   บาท 
 3. ค่าพาหนะวิทยากร (4,000 บาทX3คน)        จำนวนเงิน    12,000  บาท 

4.  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาทX458 คนX 1 มื้อ)       จำนวนเงิน    54,960  บาท 
5.  ค่าอาหารว่าง (35 บาทX 458คนX 2 มือ้)                  จำนวนเงิน   32,060   บาท 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์            จำนวนเงิน   30,000  บาท 
7. ค่าปฏิบัติงานวันหยุด (200 บาทX 47 คน)         จำนวนเงิน    9,4oo    บาท 
 
(หนึ่งแสนสี่หม่ืนห้าพันหกร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)                รวมทั้งสิ้น  145,620  บาท 

  ทั้งนี้ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง  
13.  บทบาทภาคีที่มีส่วนร่วมในโครงการ (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม) 
 13.1 สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  
รวม 6 สถานศึกษา    
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ข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

 
1.ชื่อโครงการ     โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
                      ที่สำเร็จปีการศึกษา 2563-2564 
 
2. ลักษณะโครงการ   Flagship   โครงการปกติ 
 
3. ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  1.1 ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  
วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับฝีมือ และให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับบุคคล
ทั่วไป รวมทั้งระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทักษะวิชาชีพและวิชาชีพสนองความต้องการกำลังคนในการพัฒนา
ประเทศสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  ข้อ 1.2 แผนยุทธศาสตร์อาชีวศึกษา  20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ข้อ 2.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้าง/พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
-ตอบสนองความต้องการการผลิตการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
  2.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้าง/พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
-ตอบสนองความต้องการการผลิตการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
     
4.  หลักการและเหตุผล 
 สำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เห็นความสำคัญ
ของการปรับตัวของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเพื่อออกสู่การทำงานในสถานประกอบการและยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะสำเร็จแต่ละปีการศึกษาในการออกไปประกอบอาชีพสู่ตลาดแรงงานนั้น 
ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์รู้หน้าที่มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการทำงาน เสริมสร้างความรู้ มุ่งสู่ตลาดแรงงานสามารถ
ออกไปศึกษาต่อ และเข้าสู่ตลาดแรงงานตามสาขาวิชาที่เรียนมา แต่เนื่องจากยังขาดการชี้แจงแนะแนวทางที่
ถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษา ทำให้นักศึกษา ขาดความม่ันใจในการออก ไปทำงานและศึกษาต่อ 
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 ดังนั้น สำนักงานพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จึงได้จัดทำโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ที่จบปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับนักศึกษา 

 
5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๒.๑  เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 ๒.๒  เพ่ือแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อ  
 ๒.3  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษา  
 2.4 เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
 
6.  เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       ๓.๑.1 จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)  
นักศึกษาท่ีสำเร็จปีการศึกษา 2563  จำนวน  229 คน  ประกอบด้วย 
   3.1.1.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์   จำนวน  24  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   จำนวน  25  คน 
   3.1.1.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  19  คน 
     -สาขาวิชาการท่องเที่ยว    จำนวน  10  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  จำนวน  48  คน 
   3.1.1.3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   จำนวน   8  คน 
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  23  คน 
   3.1.1.4 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์   จำนวน  16  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  14  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   จำนวน  12  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์   จำนวน  15  คน 
   3.1.1.5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่     
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  15  คน 
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 3.1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
3.1.2.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา  2563                                      

                                         รวมจำนวน 229 คน 
   3.1.2.2 คณะกรรมการสภาสถาบันฯ     จำนวน 10  คน 
   3.1.2.3 คณะผู้บริหารสถาบันฯ     จำนวน    6  คน 
   3.1.2.4 คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา     จำนวน   9  คน 
   3.1.2.5 คณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา     จำนวน  18  คน 
   3.1.2.6 คณะคณาจารย์สถานศึกษา     จำนวน  60  คน 
   3.1.2.7 คณะทำงานวิทยาลัยเทคนิคพะเยา  จำนวน  30  คน 
   3.1.2.8 คณะทำงานสถาบันฯ    จำนวน  11  คน 

                                                                   รวมจำนวน   144   คน 
 รวมทั้งหมดจำนวน 373  คน 
       ๓.๑.3 จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)  
นักศึกษาท่ีสำเร็จปีการศึกษา 2564  จำนวน  247 คน  ประกอบด้วย 
   3.1.3.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์   จำนวน  24  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   จำนวน  20  คน 
   3.1.3.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  19  คน 
     -สาขาวิชาการท่องเที่ยว    จำนวน  25  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  จำนวน  47  คน 
   3.1.3.3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   จำนวน   5  คน 
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  18  คน 
   3.1.3.4 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์   จำนวน  17  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน    5  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   จำนวน  14  คน 
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์   จำนวน  14  คน 
   3.1.3.5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่     
     -สาขาวิชาการบัญชี    จำนวน  17  คน 
   3.1.3.6 วิทยาลัยเทคนิคน่าน     
     -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   จำนวน  22  คน 
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       3.1.4 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
   3.1.4.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
                                                              รวมจำนวน 247 คน 
   3.1.4.2 คณะกรรมการสภาสถาบันฯ     จำนวน 10  คน 
   3.1.4.3 คณะผู้บริหารสถาบันฯ     จำนวน    6  คน 
   3.1.4.4 คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา     จำนวน   9  คน 
   3.1.4.5 คณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา     จำนวน  18  คน 
   3.1.4.6 คณะคณาจารย์สถานศึกษา     จำนวน  65  คน 
   3.1.4.7 คณะทำงานวิทยาลัยเทคนิคพะเยา  จำนวน  30  คน 
   3.1.4.8 คณะทำงานสถาบันฯ    จำนวน  11  คน 
                                                                   รวมจำนวน   149   คนรวม
ทั้งหมดจำนวน 396  คน 
          ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                  ๓.๒.๑ นักศึกษามีความพึงพอใจการดำเนินการกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่สำเร็จปีการศึกษา 2563-2564 
       3.2.2 นักศึกษามีความรัก ความสามัคคีและมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของสถานศึกษาและ
สถาบัน 
  
7.  ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (Output) 
 7.1 ด้านปริมาณ    
                 -นักศึกษาและคณาจารย์ ผู้บริหาร เข้าร่วม  
                -นักศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาและสถานศึกษา 
 7.2 ด้านคุณภาพ 
       -นักศึกษา และคณาจารย์ 6 สถานศึกษาได้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา                
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่สำเร็จปีการศึกษา 2563-2564 
 8. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ Outcome 
     8.1 นักศึกษามีความพึงพอใจการดำเนินการกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา              ระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่สำเร็จปีการศึกษา 2563-2564 
 8.2 นักศึกษามีความรัก ความสามัคคีและมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของสถานศึกษา             
และสถาบัน 
9.ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 
           ร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ                
สายปฏิบัติการ ที่สำเร็จปีการศึกษา 2563-2564 
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10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
          ระหว่าง เดือนมีนาคม  2565 
 
11.  วิธีดำเนินการ 
          โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่สำเร็จปีการศึกษา 
2563-2564 
 

  กิจกรรม วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ                      
ที่สำเร็จปี
การศึกษา 
2563-2564 
 

1.เสนอโครงการเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

  มีนาคม 2565 
 

 ระยะที่ 1 
123,450    

 
ระยะที่ 2  
127,820      

2.ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน/ออกคำสั่ง 
3.แจ้งสถานศึกษาในสังกัด
สถาบัน 6 สถานศึกษา 
4.ดำเนินงานโครงการตามวัน
และเวลาที่กำหนด 
5.สรุปผลการดำเนินงาน 

 
12.  งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 
ระยะที่ 1 นักศึกษาสำเร็จปีการศึกษา 2563 
  6.1 ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200X1ชม.X2คน)       จำนวนเงิน     2,400   บาท 
  6.3 ค่าท่ีพักวิทยากร (1,200 บาทX1คืนX2คน)       จำนวนเงิน     2,400   บาท 
  6.4 ค่าพาหนะวิทยากร (4,000 บาทX2 คน)       จำนวนเงิน     8,000   บาท 

6.5  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาทX375 คนX 1 มือ้)      จำนวนเงิน   45,000   บาท 
 6.6  ค่าอาหารว่าง (35 บาทX 375 คนX 2 มื้อ)                 จำนวนเงิน   26,250   บาท 
 6.7 ค่าวัสดุอุปกรณ์           จำนวนเงิน   30,000  บาท 
6.8 ค่าปฏิบัติงานวันหยุด (200 บาทX 47 คน)        จำนวนเงิน     9,4oo   บาท 
 
(หนึ่งแสนสองหม่ืนสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)              รวมทั้งสิ้น   123,450   บาท 

  ทั้งนี้ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง  
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ระยะที่ 2 นักศึกษาสำเร็จปีการศึกษา 2564 
 
  6.1 ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200X1ชม.X2คน)       จำนวนเงิน     2,400   บาท 
  6.3 ค่าท่ีพักวิทยากร (1,200 บาทX1คืนX2คน)       จำนวนเงิน     2,400   บาท 
  6.4 ค่าพาหนะวิทยากร (4,000 บาทX2 คน)       จำนวนเงิน     8,000   บาท 

6.5  ค่าอาหารกลางวัน (120 บาทX398 คนX 1 มื้อ)      จำนวนเงิน   47,760   บาท 
 6.6  ค่าอาหารว่าง (35 บาทX 398 คนX 2 มื้อ)                 จำนวนเงิน   27,860   บาท 
 6.7 ค่าวัสดุอุปกรณ์           จำนวนเงิน   30,000  บาท 
6.8 ค่าปฏิบัติงานวันหยุด (200 บาทX 47 คน)        จำนวนเงิน     9,4oo   บาท 
 
(หนึ่งแสนสองหม่ืนเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)             รวมทั้งสิ้น   127,820   บาท 

  ทั้งนี้ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง  
 
13.  บทบาทภาคีที่มีส่วนร่วมในโครงการ (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม) 
 13.1 สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน   รวมทั้งหมด  6  สถานศึกษา    
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1. ชื่อโครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (IVEQA Online) 
2. ลักษณะโครงการ       Flagship      โครงการปกติ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. ที่  1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที่  1 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา และ
มาตรการที่ 2 สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
 ยุทธศาสตร์สถาบันที่ 1  การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง                                 . 
 การประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ 13  .ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 
การศึกษา 
 
4. หลักการและเหตุผล 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสำหรับ
สถาบันการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินผลปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์  
ซึ่งมีความครอบคลุมทั้งพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน  และได้พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับสถาบันการอาชีวศึกษา 
ในการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในสนับสนุนการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา ผ่านทางระบบออนไลน์ ในการประเมินผลการดำเนินงาน  การ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานหรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลกลางด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และ
ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการอาชีวศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ (IVEQA Online) ขึ้นเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวทางและเกณฑ์การประเมินตาม
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปี 2563  และรองรับการประเมินของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร และระดับสถาบันให้สามารถประเมินผลคุณภาพการจัด
การศึกษาผ่านระบบฐานข้อมูลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน  สถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคเหนือ 2  จึงเห็นสมควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
(IVWQA Online)” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพ่ิมพูนข้อมูลในการ
ดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ  การจัดทำข้อมูลพื้นฐาน   

 
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 
เกณฑ์การประเมิน การนำเข้าข้อมูลพื้นฐาน การประเมินผล  การจัดทำรายงานและการจัดส่งรายงาน 

5.2 เพ่ือร่วมทดสอบระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ และเตรียมการสำหรับการเปิดใช้ระบบ
ฐานข้อมลูฯ ประจำปีการศึกษา 2564 

5.3 เพ่ือการจัดทำรายงานประจำปี การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ   
   - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  สาขาวิชาละ 2 คนทั้งหมดรวมเป็น  28 คน  
   - อาจารย์ผู้ประสานงานปริญญาตรีฯ  สถานศึกษาละ 1 คน 
   - เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานปริญญาตรีฯ  สถานศึกษาละ 1 คน 
   - เจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  จำนวน 3 คน  
 6.2  เชิงคุณภาพ  
  - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจในการการทำ
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ IVEQA Online  
7. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)   

-สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศ ระดับหลักสูตร หลักสูตร 
และระดับสถาบันฯ ได้  
8. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome) 

- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศ ระดับหลักสูตร หลักสูตร 
จำนวน 14 หลักสูตร และระดับสถาบันฯ  
9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)    

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศ ระดับหลักสูตร หลักสูตร 
จำนวน 14 หลักสูตร และระดับสถาบันฯ  
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

มีนาคม – กันยายน 2565  
11. วิธีดำเนินการ 

วิธีการดำเนินการ 
พ.ศ.2565 

มีค. เมย. พค. มิย. กค. 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ      
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน      
3. ประชุมวางแผน ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง      
4. ดำเนินงานตามกำหนดการ  
- ระยะที่ ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (IVEQA 
Online) 

     

5. สรุปผลการประเมิน       
6. รายงานผลต่อสถาบันฯ       
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12. งบประมาณการดำเนินโครงการ  ทั้งสิ้น.25,800.บาท  (สองหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (IVEQA Online) 
 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200บาทx7ชม.x1คน)        เป็นเงิน   8,400  บาท 
 2. ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร (600บาทx7ชม.x1คน)                เป็นเงิน   4,200  บาท 
 3. ค่าที่พักวิทยากร (800บาทx1คืนx2คน)         เป็นเงิน   1,600  บาท 
 3. ค่าพาหนะวิทยากร           เป็นเงิน   4,000  บาท 
 4. ค่าอาหารกลางวัน (120บาทx40คนx1มื้อ)        เป็นเงิน   4,800  บาท 
 5. ค่าอาหารว่าง (35บาทx40คนx2มื้อ)         เป็นเงิน   2,800  บาท 
         รวมเป็นเงิน 25,800  บาท 
 ** ทั้งนี้ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 
13. บทบาทภาคีที่มีส่วนร่วมในโครงการ (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม) 
 - สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2   
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1. ชื่อโครงการ   การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
                   
2. ลักษณะโครงการ       Flagship      โครงการปกติ 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

ยุทธศาสตร์ สอศ. ที่  1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที่  1  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา และ
มาตรการที่ 2 สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์สถาบันที่  2 การสร้าง/พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย 
 การประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ 13 ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา                   . 
 
4.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้
ความสำคัญต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ตามท่ีกำหนดไว้ใน มาตรา ๖ “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” มาตรา ๒๒ “การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เร ียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ” มาตรา ๒๔
“กระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ (๑) จัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (๒) 
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหา (๓) ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนจากประสบการณ์จริง  
ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (๔) จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้
และอำนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน  จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ (๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ” มาตรา ๓๐ “ให้สถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ที ่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา” ประกอบกับ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๑ มาตรา ๖ “การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ 
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้ รับ
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การศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้
ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระ” 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ดังกล่าวที่ให้ความสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นสถานศึกษาจึง
ควรมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ตอบสนองตามบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบายการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษาจึงมีความสำคัญต่อ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถจัดกิจกรรมและดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐานตามหลักสูตร  
  
5.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1  เพื่อนิเทศการสอนของอาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรี 
 4.2  เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน
และของสถานศึกษาท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 
 
6.  เป้าหมาย 
 6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้รับการนิเทศการสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       - สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีมีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน  การบริหาร
จัดการ ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ และด้านอาคารสถานที่ ที่เพียงพอและสอดคล้อง กับการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาท่ีเปิดสอน 
       - ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 
7. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)   

สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีมีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการ 
ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ และด้านอาคารสถานที่ ที่เพียงพอและสอดคล้อง กับการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาที่เปิดสอน 
8. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome)  

 สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ผ่านเกณฑ์
การประเมินของการประกันคุณภาพของสถาบันฯ  
9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

ผลการประเมินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2 มีผลคะแนนการประเมินอยู่ในระดับด ี
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10.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 มกราคม – กันยายน 2565 
11.  วิธีดำเนินการ 
 11.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
 11.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 11.3  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (จัดทำเอกสาร,เตรียมเครื่องมือการนิเทศ, จัดทำปฏิทินงาน, 
มอบหมายหน้าที่) 
 11.4  แจ้งสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอน เตรียมเข้ารับการนิเทศ 
 11.5  ดำเนินการนิเทศตามกำหนดการ 
 11.6  สรุปและรายงานผลการนิเทศ 
 
12.  งบประมาณในการดำเนินโครงการ  
  - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน (240บาทx5คนx4วัน)     เป็นเงิน 4,800   บาท 

- ค่าท่ีพัก (800บาท x5คน x 3คืน)                         เป็นเงิน 12,000 
บาท 

- ค่าพาหนะ                                                        เป็นเงิน  5,000  บาท 
- ค่าวัสดุ           เป็นเงิน  3,000   บาท  

               รวมเป็นเงิน  24,800 บาท 
(สองหม่ืนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 ** ทั้งนี้ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 
13. บทบาทภาคีที่มีส่วนร่วมในโครงการ (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม) 
 - สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2   
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1. ชื่อโครงการ   ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
2. ลักษณะโครงการ       Flagship      โครงการปกติ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. ที่  1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที่  1 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา และ
มาตรการที่ 2 สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
 ยุทธศาสตร์สถาบันที่ 1  การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง                                 . 
 การประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ 13  .ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 
การศึกษา 
4. หลักการและเหตุผล 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ว่าด้วยการประเมินคุณภาพการศึกษา    
ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา      
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่ หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การดำเนินการประกัน คุณภาพการศึกษาตามวรรค
หนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับ ดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการ
ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ให้มั่นใจว่าสถาบันการอาชีวศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่     
สำคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ และตัวบ่งชี้การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
และระดับสถาบัน    

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดรายงานการเรียนการสอนที่
จะต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้พัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ ่งการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรทุก ๆ ปีการศึกษา  เพื่อเป็นการ
พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1  เพื่อควบคุมคุณภาพ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

5.2 เพ่ือให้การประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจนมุ่งพัฒนา
สถาบันฯ สู่ความเป็นเลิศ  
 5.3  เพื่อให้ได้ข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่
ละสาขาวิชา และเพ่ือสร้างความม่ันใจต่อสังคมและสาธารณชน   
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ   
   - หลักสูตรที่เปิดสอนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 – 2565 ได้รับการการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร จำนวน 14 หลักสูตร 
  - สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน   
 6.2  เชิงคุณภาพ  
  - หลักสูตรที่เปิดสอนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 – 2565 ได้รับการการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร จำนวน 14 หลักสูตร  ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
       - สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ได้รับ
ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง  
 
7. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)   
 

- หลักสูตรที่เปิดสอนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 – 2565 ได้รับการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร จำนวน 14 หลักสูตร   

 
8. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome) 
 

- หลักสูตรที่เปิดสอนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 – 2565 ได้รับการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร จำนวน 14 หลักสูตร  ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

 
9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)    
 

- หลักสูตรที่เปิดสอนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 – 2565 ได้รับการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร จำนวน 14 หลักสูตร  ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ได้รับผลการ
ประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 

 
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
 

มีนาคม – กันยายน 2564  
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11. วิธีดำเนินการ 

วิธีการดำเนินการ 
พ.ศ.2565 

มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ        
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน 

       

3. ประชุมวางแผน ศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

       

4. ดำเนินงานตามกำหนดการ  
- ระยะที่ 1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้
ระดับหลักสูตร  
- ระยะที่ 2 ประชุมสร้างความ
เข้าใจตามเกณฑ์การประเมิน
ของ สอศ.  
- ระยะที่ 3  ประเมินหลักสูตร 
จำนวน 14 หลักสูตร  
- ระยะที่ 4 ประเมินระดับ
สถาบันฯ  

       

5. สรุปผลการประเมิน         
6. รายงานผลต่อสถาบันฯ         

   
12. งบประมาณการดำเนินโครงการ  ทั้งสิ้น.183,800.บาท  (หนึ่งแสนแปดหม่ืนแปดร้อยบาทถ้วน)  
 กิจกรรม 1: ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้เกณฑ์ สอศ. 
 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200บาทx7ชม.x1คน)        เป็นเงิน   8,400  บาท 
 2. ค่าที่พักวิทยากร (1,200บาทx1คืนx1คน)         เป็นเงิน   1,200  
บาท 
 3. ค่าพาหนะวิทยากร           เป็นเงิน   4,000  บาท 
 4. ค่าอาหารกลางวัน (120บาทx20คนx1มื้อ)        เป็นเงิน   2,400  บาท 
 5. ค่าอาหารว่าง (35บาทx20คนx2มื้อ)         เป็นเงิน   1,400  บาท 
         รวมเป็นเงิน 17,400  บาท 
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กิจกรรม 2:  ประชุมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินหลักสูตรของสอศ. 
 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200บาทx14ชม.x1คน)                 เป็นเงิน 16,800  บาท 
 2. ค่าที่พักวิทยากร (1,200บาทx2คืนx1คน)        เป็นเงิน   2,400  บาท 
 3. ค่าพาหนะวิทยากร           เป็นเงิน   4,000  บาท 
 4. ค่าอาหารกลางวัน (120บาทx40คนx2มื้อ)        เป็นเงิน  9,600  บาท 
 5. ค่าอาหารว่าง (35บาทx40คนx4มื้อ)         เป็นเงิน   5,600  บาท 
 6. ค่าวัสด ุ            เป็นเงิน  3,000   บาท 

รวมเป็นเงิน  41,400 บาท  
 
กิจกรรม3 : ประเมินหลักสูตร จังหวัดเชียงราย,พะเยา, แพร่  และน่าน จำนวน 14 หลักสูตร 

1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน (270x6วันx2คน)       เป็นเงิน  3,240  บาท 
2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน (240x6วันx4คน)       เป็นเงิน  5,760  บาท 
3 ค่าท่ีพัก (800บาท x6คน x 6คืน)                          เป็นเงิน  28,800  บาท 
4 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน (240x6วันx5คน)          เป็นเงิน  7,200  บาท 
5 ค่าท่ีพักคณะทำงาน (800x6วันx5คน)         เป็นเงิน 28,800  บาท 
6 ค่าพาหนะ                                                           เป็นเงิน  4,000  บาท 
7 ค่าจัดทำเอกสารการประชุม          เป็นเงิน  5,000   บาท  

                 รวมเป็นเงิน  82,800  บาท 
กิจกรรม4 : ประเมินหลักสูตรระดับสถาบัน 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (800บาทx14ชม.x2คน)        เป็นเงิน 22,400  บาท 

 2. ค่าที่พักวิทยากร (800บาทx2คืนx2คน)         เป็นเงิน   3,200  บาท 
 3. ค่าพาหนะวิทยากร           เป็นเงิน   5,000  บาท 
 4. ค่าอาหารกลางวัน (120บาทx20คนx2มื้อ)        เป็นเงิน  4,800  บาท 
 5. ค่าอาหารว่าง (35บาทx20คนx4มื้อ)         เป็นเงิน   2,800  บาท 
 6. ค่าวัสด ุ            เป็นเงิน  4,000   บาท 

รวมเป็นเงิน  42,200 บาท 
 ** ทั้งนี้ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 
13. บทบาทภาคีที่มีส่วนร่วมในโครงการ (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม) 
 - สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2   
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ชื่อโครงการ     การประชุมหัวหน้าภาควิชา  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และผู้ประสานงาน 

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ   
ผู้รับผิดชอบ นายสมคิด จีนจรรยา  รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที ่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  ได้ดำเนินการจัดการศึกษาระดับปร ิญญาตรี              
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื ่อง)  ตั ้งแต่ปีการศึกษา 2556  และได้ดำเนินกำกับ ติดตาม         
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  ทำให้ทราบถึงปัญหา
และอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนมุ่งพัฒนาให้สถาบันฯ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรีฯ ที่เป็นมาตรฐานสากล   ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่า งแท้จริง  
ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  จึงเร่งพัฒนาครู  
อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  ทั้งนี้
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นไปในทิศทางและมาตรฐาน
เดียวกัน  
 อาชีวศึกษาบัณฑิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อประชุมชี้แจง
หารือสร้างความเข้าใจ รูปแบบ และแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอน  ระดับปริญญาตรี           
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการขึ้น  
 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ รูปแบบ และแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) แก่หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       - รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถานศึกษาสังกัดสถาบัน  จำนวน  6  คน   
      - หัวหน้าภาควิชา  จำนวน 14  คน 
       - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จำนวน  14 คน 
       - ผู้ประสานงานปริญญาตรีฯ จำนวน 6 คน  
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       หัวหน ้าภาคว ิชาและอาจารย ์ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบหล ักส ูตร และผ ู ้ประสานงานปร ิญญาตรี                      
มีความเข้าใจในรูปแบบ  และแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ         
สายปฏิบัติการที่เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน      
 
4.  สถานที่ดำเนินการ   

ห้องประชุมอาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
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5.  วิธีดำเนินการ 
 5.1  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
 5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 5.3  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
 5.4  ดำเนินงานตามกำหนดการ 
 5.5  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 
6.  งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

รวมเป็นเงินทั้งหมด 30,600  บาท (สามหม่ืนหกร้อยบาทถ้วน)  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงเกณฑ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานภาษาอังกฤษ และมาตรฐาน Digital 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ       
                -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35คน x 35บาท x 2มื้อ)     จำนวน   2,450   บาท  
            -  ค่าอาหารกลางวัน (35คน x 120 บาท x 1มื้อ)      จำนวน   4,200   บาท 
    -  ค่าวัสด ุ       จำนวน   4,000   บาท 
               รวมเป็นเงิน  10,650  บาท 
 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2565  
                -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35คน x 35บาท x 2มื้อ)     จำนวน   2,450   บาท  
            -  ค่าอาหารกลางวัน (35คน x 120 บาท x 1มื้อ)      จำนวน   4,200   บาท 
               รวมเป็นเงิน  6,650  บาท 
 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ 2/2565 
                -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35คน x 35บาท x 2มื้อ)     จำนวน   2,450   บาท  
            -  ค่าอาหารกลางวัน (35คน x 120 บาท x 1มื้อ)      จำนวน   4,200   บาท 
               รวมเป็นเงิน  6,650  บาท 
 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา
ทีS่ummer/2565 
                -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35คน x 35บาท x 2มื้อ)     จำนวน   2,450   บาท  
            -  ค่าอาหารกลางวัน (35คน x 120 บาท x 1มื้อ)      จำนวน   4,200   บาท 
               รวมเป็นเงิน  6,650  บาท 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีความเข้าใจในรูปแบบ  และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ที่เป็นไปในทิศทาง     
เดียว กัน      
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1. ชื่อโครงการ  พัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
2. ลักษณะโครงการ       Flagship      โครงการปกติ 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ สอศ. ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที่  1  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา และ
มาตรการที่ 2 สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์สถาบันที่ 2 การสร้าง/พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กลยุทธ์ที่ 1  เพื่อให้มีหลักสูตร
ฐานสมรรถนะทุกประเภทวิชา 
 การประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ 15 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร                    
4. หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยี  พ.ศ.  
๒๕๖๐  กำหนดให้ ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยี  ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำ
กว่า  “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560” และการจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุง
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต  โดยมีหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน  และองค์ประกอบอื่น ๆ  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี  พ.ศ.   
๒๕๖๐  ที่แนบท้ายประกาศนี้  และตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒   ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562  
เห็นสมควรกำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ให้สามารถ
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา โดย
กำหนดให้ผู ้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย  4 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่   มีคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะและมีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม (2) ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทางทฤษฎีและเทคโนโลยีเฉพาะทางอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
ในการพัฒนางานอาชีพ (3) ด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะในการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบปัญหา
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (4) ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถริเริ ่ม ปรับปรุง วางแผนกลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวางแผนการบริหารและการจัดการในสาขา
อาชีพ  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
หลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2 ขึ้น 
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5.  วัตถุประสงค์โครงการ 

 5.1 เพื ่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ             
สายปฏิบัติการ หลักสูตรพ.ศ. 2564 ให้ตรงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยี  พ.ศ.  2560 และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2562   
 5.2  เพื่อให้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ให้มีความสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่วางไว้   
 5.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ ตลอดจนทักษะตามศตวรรษที่ 21  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2561 ปรับปรุง พ.ศ.2565  จำนวน 2 หลักสูตร  ได้แก่ 1) 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่  และ 2) สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย  
 6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      -  หลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จำนวน 2 หลักสูตร สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการพ.ศ. 2562 

     - สามารถผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ ตลอดจนทักษะตามศตวรรษที่ 21 
7. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)   
  หลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จำนวน 2 หลักสูตร  ได้รับการพัฒนาให้ตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการพ.ศ. 2562 
8. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome)  
     -  หลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จำนวน 2 หลักสูตร สามารถจัดการเรียนการสอนได้
ทันในปีการศึกษา 2565   

- สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
 9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2565 จำนวน 2 หลักสูตร ได้รับการอนุมัติเห็นชอบให้ใช้หลักสูตร
จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ   
 เดือนตุลาคม 2564 – สิงหาคม 2565      
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11. วิธีดำเนินการ 

วิธีการดำเนินการ 
ตุลาคม 2564 – สิงหาคม 2565 

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.
65 

มีค.65 เม.ย65 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ       
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

      

3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน        
4. ดำเนินงานตามแผนงาน  
กิจกรรม:  
-พัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร 
-ตรวจรายละเอียดหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1 

      

- ตรวจรายละเอียดหลักสูตรครั้งที่ 2 
- กลั่นกรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
สอน.2 
- ตรวจรายละเอียดหลักสูตร ครั้งที่ 3 
- ตรวจประเมินความพร้อมหลักสูตร โดย
คณะกรรมการ สอศ. 

      

5. สรุปผลการดำเนินงาน       
6. รายงานผลการดำเนินงานต่อสถาบันฯ       

 
12. งบประมาณ  52,640 บาท (ห้าหมื่นสองพันหกร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 
 
กิจกรรม 1 : พัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร พ.ศ. 2565  จำนวน 2 หลักสูตร   
 -สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์    จำนวน  10,000  บาท 
 -สาขาวิชาการท่องเที่ยว     จำนวน  10,000  บาท 
        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  20,000  บาท 
 
กิจกรรม2 : ตรวจรายละเอียดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ครั้งที่ 1 – 3   

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน (240x1วันx4คน)   เป็นเงิน    960   บาท 
 - ค่าท่ีพักคณะทำงาน (800บาทx1คืนx4คน)  เป็นเงิน  3,200   บาท 
 - ค่าพาหนะ      เป็นเงิน  4,000  บาท 
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  8,160 บาท x3ครั้ง= 24,480 บาท 
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กิจกรรม 3 ตรวจประเมินความพร้อมหลักสูตร โดยคณะกรรมการ สอศ. 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน (240x1วันx4คน)   เป็นเงิน    960   บาท 
 - ค่าท่ีพักคณะทำงาน (800บาทx1คืนx4คน)  เป็นเงิน  3,200   บาท 
 - ค่าพาหนะ      เป็นเงิน  4,000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  8,160 บาท 
 
 
13. บทบาทภาคีที่มีส่วนร่วมในโครงการ (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม) 
 - สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  และสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือ 
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โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษแบบเข้มก่อนจบการศึกษาของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ   

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   อาชีวศึกษาบัณฑิต                                                         .  
2. ลักษณะโครงการ 
    โครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
    โครงการตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

ยุทธศาสตร์ สอศ. ที่  (1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการที่ ( 1 ) ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
และมาตรการที่ 2 สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
 ยุทธศาสตร์สถาบันที่ ( 1 ) การปฏิรูป/พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่ ( 10)  
ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง                                 . 
 การประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ ( ✓) 13  .ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพ การศึกษา             
4. หลักการและเหตุผล 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีนโยบายให้สถาบันการอาชีวศึกษาดำเนินการ      
จัดโครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษผู ้เร ียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ           
สายปฏิบัติการ  เพื ่อการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Agenda Based) ระดับความสำเร็จ     
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู ้เร ียนในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน           
การอาชีวศึกษา  เป็นการวัดระดับความสำเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับ นักศึกษา ใน
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ “ยุทธศาสตร์ 2555 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มุ่งปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทยเพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล 
กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายเร่งด่วนในการส่งเสริมการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รองรับการเปลี่ยนแปลง ของโลกควบคู่ไปกับภาษาถิ่นและภาษาประจำชาติของตน  

จากนโยบายดังกล่าวจึงได้จัดโครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  ในการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
พร้อมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและภูมิภาคในอนาคตตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ทำงานให้เกิดประสิทธิผลในองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป 
5.  วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 2  ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
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2. เพ่ือยกระดับมาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล และให้การทำงานเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 

เชิงปริมาณ  นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 
จำนวน  250 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ

ทำงานให้เกิดประสิทธิผลในองค์กร 
2. เพื ่อยกระดับมาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาสู ่มาตรฐานสากล และให้การทำงานเป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษา 
 
7. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)   
 
 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี  
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  และได้รับการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาชีพ ด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
 
8. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome)  
 
     -  นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ระดับเทียบเท่า B2  
 
9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ระดับเทียบเท่า B2  และมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษครบถ้วน ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
การนำเสนอ สามารถใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้   
 
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ   
 
 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565     
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11. วิธีดำเนินการ 

วิธีการดำเนินการ 
มกราคม – มิถุนายน 2565 

มค.65 กพ.65 มีค.65 เมย.65 พค.65 มิย.65 
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ       
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน 

      

3. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน  

      

4. ดำเนินงานตามแผนงาน  
กิจกรรม:  
4.1  จัดทำข้อสอบภาษาอังกฤษ
ระดับB2 
4.2ทดสอบภาษาอังกฤษ 
4.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 

      

5. สรุปผลการดำเนินงาน       
6. รายงานผลการดำเนินงานต่อ
สถาบันฯ 

      

12. งบประมาณ  75,000 บาท (เจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  
 - นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 250 คน 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ระดับเทียบเท่า B2  และมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษครบถ้วน ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
การนำเสนอ สามารถใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้   
 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ   

 
 

 


